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. PIeman jang 

aa insiden? be'akangan ini 50 
x 5 dari kaum . demonstran 

(Pembrontak Ie-: 

| diagi 

  

   

g Am 2 Kerusuhan?” 

i NJA Kebosahouh besar 

      
pada 

a 'menjebar di pusat? ketegangan jang 

  

   

Tindikan2 iakornsta dikala | 
ngan penduduk sipil ijang Te 
membahaj 
Eropah pada minggu ini tan | 
berkobar di Trieste, jaitu dae- 
rah kekeruhan jang historis di 
Ergpah. 
Kekatjauan2 'terdjadi sete- 

Jah polisi militer Sekutu mem- 
bubarkan demc asi iang di 
lakukan o'eh ribuan penduduk 

tidak bersendja- 
ta Insiden ini, dalam mana 31 
orang mendapat Teka ( et 
orang lainnj, ditan, 
mengakibatkan -timbun 
mogokan umum oleh 50 
kerdja didaerah Na 
Inggeris—Ameriks selama 13 
djam. Insiden2 kekerasan se- 
mentara itu.terdjadi, dalam ma 
na ratusan pemuda Italia mem 
Danar Gan merusak beberapa 

pasukan? Inggeris. Da | 

    

ea 

    

    

oran 

    

: Pa kekeruhan2 Tebih 
jut jang didugg akan ter- 
dikemudian hari.    

  

    

   

tah, setelah Hr menteri 
Daniel Maan mengeluarkan su 
atu statempent jang menjata-: 
kon, bahwa ia akan berusaha jt 
mendapatkan undang? jg akan 

    

mentjegah mahkamah terting | : 
gi mengadakan tjampuran ta- | 
Kera dalam putusan2 par!e- 
men tentang "keunggulan bang 
sa kulit putih itu”. Rapat2 
umum menentang pemerintah 

  

Ha, demikian dikawatkan 
tindjauan. mingguannja dari 
Bahaja jg terbesar ialah ada- 
Ta Nan terhadap Dje 

85 Paska “9 
Department 
Ne FOSTER DULLES 

penaschat partai repu- 
baung Utk politik luar negeri Ame 

pada kemen erian luar 
i (negeri Amerika telah memutus- 
Ikan utk mengachiri perhubu- 
ngan?nja resmi dgn pemerin- 
tah pres. Truman, demikian di- 

“ 'kabarkan pada harj Sabtu oleh 
. jpers di Washington. 

Karena pemilihan? utk dja- ' 
batan presiden akan tiba maka 
menurut “arsitek” dari perijan 
Cj.an:- perdamaian dengan Dje- 
pang, ingin untuk Tanah | 

| diri dari ikatannja tadj aa 

menjerang beberapa ' fatsal da- 
ri po itik luar neger' Amerika 

| jang olehnja sendiri tak dapat 
dsetudjui dan untuk sedapat 
mungkin memberi bentuk  ke- 
pada politik luar negeri jang 
harus didjafankan oleh partai 
repubik. (Reuter). 

. 

me Ina, ROOSEVELT SBG. TAMU   
“Pertempuran Digunun 

eng: Selatan. » 8 8 

  kini diadakan dikota2 besar di 
Uni Afrika Selatan dan menu 

cut berita2 pers terachir Iko. 
ta2 tersebut sekarangi timbul 
“kegelsahaa. akan 'kemungki- 
nan Menjaring: keributan2. 

Marokko. 
Tanda2 bahwa kekerunin? 

| mungkin “djuga sedang timbul 
| di Marokko datanz denan be: 

rita2 dari Paris jang menjata- | 
| kan, bahwa sultan Maroxko te 
| “lah 'minta perobahan2 jang be) 

- sarsdalam perhubungan prok- 
| tektorat jang dilirikan ac- 

ngan Perantjis pada tarua 
1912 jang la'u. Perlawanan pi 
har Perantjis terhadap gera- 
kan2 kemerdekaan didaerah 
Teka itu telah menjebab 

jangan — 1n kallang2 
indakan2 kekerasan pula se- 
lama dua tahun jang lalu sini. 
Djika pihak Peran'jis terus me 
nundjukkan sikap demi kian itu 

| sekarang ad: 

  

4 tuntuzan 
. Ha 

   

   
      

PereiaABak nasional 
ini masih tak 

  

batnja. Mesir, jg baru2 ini m PPL 

    

   

. tempat kekeruhehi | 
nja di Afrika Utara, kini sed: 
berusaha mendapatkan penjele- 

ian 8 ra damai ciim sengke- | 
8. (Aptara-UP) ' 

DALAM PERNJATAANNA ja « 
dikeluarkan (pada hari Minggu, 

tanggal 23 Maret, Centraal Comite 
Partai Komunis Indonesia mengemu 

kakan, bahwa penundjukan ar. Wi 
lopo sebagai formateur kabinet ,,se 
tjara relatif adalah suatu kebidjak- 
sandsan 4 

| 

PARLEMEN INDONESIA. : 

Dalam minggu int Nj. 
Roosevelt akan berkundjung se- 

bagai tamu resmi pada parle- 
men Indonesia, kundjungan 'itu 
belum dipastikan harinja, tetapi 
(menurut sekretariat parlemen, 
mungkin hari Selasa tg. 25-3 jg 
akan Pang 

rus Dikedjar 
Taruwongso   
ENGEDJARAN TERHA- 
DAP gerombolan pem- 

berontak kini berlaku di sekitar 
Gunang Taruwongso (sebelah 
Utara perbatasan Solo—Jogja). 
Pertempuran sengit terdjadi ke- 
tika pada tg. 21-3-52 antara 
djam 69.60 sd 15.06. Korban 
kita 3 orang gugur. Sedang ma- 
jat2 dari gerombolan pemberon 
tak terdapat bergelimpangan di 
putjuk gunung Taruwengso, 

Berapa  djumlah kerugian 
mereka seluruhnjs belum da- 

pat diketahui, Seperti djuga 
di lain2 tempat jang. pernah 
mereka lalui di Tawang dan 
Watubonang pun (sekitar gu- 
nuig Taruwongso) mereka me 
rampas bahan makanan kepu- 

njaan penduduk. Dalam pad 
itu gerakan pembers han jang 
kita lakukan didesa Langen 
berhasil merampas beberapa 
sendjata diantaranja sebuah 
bren, demikian berita dari div. 

Diponegoro hari ini, 

  
baru milik Inggris,   | Suatu pemandangan pada kapal induk terbesar serta 2 

»Ea gle” jg beratnja 36.800 ton. Ka- 
barnja kapal induk terbaru ini adalah kapal induk per- 
tama di dunia, jg dapat dipakai sbg. landasan pesawat2 
pemburu model terbaru pula. Nampak . .satu pesawat . 
pemburu terbaru itu di atas dek. 

    
        

     

     
   

    

           

   

   

   
       

  

   

    
        
   

    

  

Kalau Partai? Take Sm pu yah 
Main “Mutlak?“-a 
Dalam Minggu Ini Ada!Harapan Kabi- 

net Terbentuk 
Formateur Adakan Rundingan Dgn Partai2 

EBAGAI LANDJUTAN dari perundingan dgn 
jg dimulai Djum'at petang, hari Sabtu ji, formateui 

Witopo telah mengadakan pertemuan dgn gabungan PIR-Demo: 
Parindra. Katholik dan Parkindo. Dida- 

lam pertemuan tsb Wilopo didampingi oleh Sekretaris Djende- 
ral PNI Manai Sophiaan dan sebagai sekretaris Mr. Subag 
Reksodipuro. Dalam pertjakapan dgn Antara, sehabis pel 
muan itu selesai, wakil2 partai isb menjatakan bahwa 
umumnja mereka tidak menaroh keberatan terhadap kons 
jg dikemukakan oleh formateur Wilopo. Didapat kesan, 
pembentukan kabinet ini diusahakan dgn sungguh? se 
mungkin sekali pada minggu ini ah akan ada kepaarani “msi? zenIng dan badan2 por 

- 
krat, Partai Buruh, 

Menurut wakil2 partai itu, | 

per banana pertama dengan par | 

dskati akan tetapi sudah tam- 
pak adanja kelantjaran ana 
jam usaha formateur Wilo 
Sementara itu Wi opo Mane 
rangkan kepxdla pers, bahwa 
Suasana jang terdapat didalam 
pertemyuan2 itu baik. Tapi ka- 
Tena kontak dengan parta2, 
ini masih akan terus berlang- 

sung, tentu sadja masih mung- 
kin akan ada kesulitan2 jang 
timbul. Demikian Wilopo. 

Keterangan PIR 
- Demokrat. 

PIR-Demorrat dalam perte- 
muan dgn formateur iu diwa 
kii oleh Sadak, Rooseno dan 
Sahetapy Engsel, Djurubitjara 
Sadak menerangkan, bahwa -sa- 
ran PIR-Demokrat jg dikemu- 
kakan tidaklah “berbeda dgn. 
saran jg. pernah dikemukakan 
kepada bekas formateur Pra- 
woto/Sidik beberapa hari jang 
lalu, antara lain menuntut pe- 
ngurangan 5 kementerian dar: 
djumlah jg ditetapkan oleh ke- 
dua bekas formateur tsb. Selain 
itufharus pula diadakan bebera 
pa perubahan didalam program 
kabinet dan kalau PIR duduk da 
lam kabinet, maka Demokrat 
Cjuga harus diberi kedudukan. 

  

  

Truman Paparkan 
Utk Perdamaian 

| Amerika 
RES. TRUMAN hari Minggu katakan, bhw Am.-Serikat 

   
Perdjoangan Politik 

“dekat-men | Prof. 5. id. 

  

Ja 5    Par 
II ank Aa 

Dalam keoter smpe: kepada 
pers Asraruddin menjatakan, 
Partai Buruh tidak mempunjai 
tuntutan jang mutlak Can ber 
sedia bantu untuk mempertje- 
pat terbentuknja kabinet, Seba 
gai usul Partai Buruh Agrarud 
din mengemukakan bahwa ka- 
binet jad. ini harus: mempu | 
njai sikap jang lebih tegas! 
terhadap seal2 - diluar Djawa. | 
Berapa kursi jang minta oleh 
Partai Buruh, it, terserah. ke- 
pada formateur demikian Asra 
uddin jang menjatakan. djuga, 
bahwa, konsepsi program ka- 
binet jad. Japat  diterimania 
dan "mengharapkan Masjumi 
akan ikut duduk didalam ka- 
binet, 

Parindra. 
' Sudi joto, djurubitjars, Parin- 
dra menerangkan ia dapat ke 
san usaha pembentukan kabi- 
net ini berdjaan Jantjar dan 
tdak berkeberatan terhadap 
korsepsi formateur. Sundjoto 

memadjukan saran supaja $0- 
al keamanan dan soal transmi 
grasi dan perlengkapan kebutu 
han hidup rakjat dapat perbati 
an jang terutama. Parindra da 
lam pertemuan dengan formate 
ur itu, selain diwaki'i oleh Sun 
djoto djuga oleh R.P. Suroso 
dan Sugih. 

Partai Katolik. 
Partai Katolik diwakili oleh I. 

J. Kasimo dan Susarto, Kasimo 
forma 

diterima karena 
menjatakan - konsepsi 

    

  

     
     

  

: penjakit2 rakjat. Jang antara        
       
     
      
    

   

H Toha mengemukakan perlu ada 
inja undang2 perkawinan dlm. 

jrangkan, bahwa dj Indonesia 
| Fap2 tahun meninggal kl. 600 

“ribu baji jang umurnja diba- 
“Iwah satu tahnn, akibat kurang 

   

    

    
   

    
   

    
    

    

     

    

     

    

   

        

   

'Ikidikon b'dan prof. Toha mene 

#Idan, Mereka ini bekerdja pada 

P berdjoang utk perdamaian, tetapi ,,tidak asal perdamai- 
an sadja”. Itu harus merupakan perdamaian' ,/dlm mana se- 
mua bangsa? besar maupun ketjil dapat hidup bebas dari ke- 
takutan akan aggresi”, kata Truman, Pres. Truman membuat 
statement itu dlm mukadimah dari sebuah brosur setebal 80 
halaman mengenai politik luar negeri Amerika jg an 

  
- Tetapi, demiioan' PKI, ke. 

oleh State Depariment. 

Buku ketjil itu dimaksudkan 
untuk memberikan "pengertian 
lebih baik bagi bangsa Ameri- 
ka mengenai peranan Amer.ka 
Serikat dalam perang dingin 
melawan Sovjet Uni, Buku ke 

Ijil itu Iiharapkan djuga akan 
cpat menjediakan bahan2 un 
tuk mengadakan kampanje ba 

i|gi golongan demokrat maupun 
1 repub ikein. 

Kata Truman, politik luar ne 

eri Amerika melihatkan bah 
ix wa “dunia merdeka kini meng 

he'a ant'iman komun'sme”. | 

Amerika dengan giat bekeraja | 
(bngan tetangga serta sahabat 

bidjaksanaan ini baru ada  artinja 
| djika disertai pregram dan tjara be 
kerdja mr. wil opo jang. tepat. Me 
nurut PKI Prawoto-Sidik telah men 
djalankan kesalahan «jang sangat 
besar dengan politik 
pada partai? ketjil. PKI berangga- 
pan bahwa samasekali tidak beralal 
san 'untuk mengabaikan PKI atau 

,kasih restan” | 

Sahabatnja diseluruh - dunia 
tak sadia untuk meenjapkan 
tiap antjamah bagi perdamai- 
an dun'a, tetapi djuga untuk 
memperkokoh kemerdekaan 
serta keadilan, hingga dihari 
kemudian bahaja jang mengan 
tjam verdamcian akan berku- | 
rang. Maksud politik Jua, nege 
ri Amerika jalah untuk mem- 
pertahankan kemerdekaan Ser 
ta kedawlatan dari negara ter- 
sebut tetapi untuk berbuat de ' 
mikian ia harus bekerdja bagi 
perdamaian, demikian kata 
Truman diantaranja da'am bro   sur tersebut, (Antara—UP). 

Badan Permusjawaratan Partai2 dan 
partai2 ,ketjil” lainnja dalam per- 

soalan membentuk ' kabinet. Berhu- 
bung dengan ini PKI mengharapkan | 

bahwa mr. Wilopo hendaknja men ' 
djauhi tjara bekerdja Prawoto/Sidik ! 
jang menurut peadapat PKI tidakj 

bidjaksana itu, 

teur dapat 
tampaknja tjukup untuk me- 
menuhi tugas jang diberikan 
oleh Presiden, Kalau partai2 la 
in tidak “main mutlak2an”, da 
lam minggu ini pembentukan 
kabinet sudlah akan selesai, Ke 
pada formateur oleh Kasimo te 
lah dimadjukan  sugesi-supa 

'ja da'am keadaan seperti seka 
rang dapat diterima tetap ada 

nja Kementerian Agama ha- 
nia sadia perlu sekali diada- 
kan perubahan jaitu diadakan 
suatu bagian jang mengurus 

Soal2: keagamaan katolik jang 
berdiri sendiri. Tentu sadja di 
bawah pimpinar menteri dan 
supaja bagian itu' mempunjai | 
susunan vertikaal dari pusat 

sampai kebawah. 

Parkindo. 
Mr. Tambunan ' dan Sumarito 

mewaki'i Parkindo. 

Harapkan Haluan Baru Dim Kabinet Jad. jai 
Selandjutnja dikemukakan,” bahwa 

lepas dari  persoslan apakah PKI 
duduk atau tidak duduk dalam kabi 
net, PKI akan menjokong kabinet 
jang sedang disusun oleh mr. Wilo 
po asal kabinet 'itnu benar2 progresif 
dan anti-fasis. ” Menurut. anggapan 
PKI, kesulitan2 ekonomi dan politik 
sekarang ini hanja mungkin diatasi 

PE made babon sngat sma 
28 Kebuderasa Indo: un 

sasch Gencotsehas 
“nenWaotanschappen 

"hn mteteysirkbnesenanews nana 

1 Ted 

  

1 Ibu Indonesia Mati 
$ “600. 009 Anak Di 

(Meninggal Ti 

panu 
— Yaka,” . 

  

ik pidatonja Itu 

| puan karena afau pada waktu 
Wap2 seperempat djam ada 

Ini terutama disebabkan ka- 
na banjaknja darah jang ke 

1 dan kelemahan. Sebab2 ti 
2 langsung cari tingginja. 
ka kematian 'pada waktu 
ah'rkan di Indonesia jalah: 

akanan jang kurang tepat, 
enjakit rakiat jang chronisih 
an rerkawinan antara orang2 

jang terlampau muda. Untuk 
menurunkan angka kematiar 
ini menurut anggapan prof. To 
ha 'verlu diperbaiki keadaan so 
sial ekonomi dari rakjat dan di 

(berikan penerangan2 tentang 
makanan serta pemberantaran 

  

lain penting dalam usaha ini 
ja'ah pemberantasan - peniakit 
ke'amin. Selandjutnja Prof. 

mana antara lain ditetapran 

baiknja pemeliharaan Psr don 
ibunja. 

Kurang bidan. 
Tentang perkembangan pen- 

rangkan bahwa dalam tahun 
1850 di Djakarta telah dibuka 
seko'ah bidan jang pertama. 
Paris permulaan abad ke 20 di 
Diaw, dan Madura baru ada 
32 orang bidan sedangkan da 
lam tahun 1938 distlurvuh Indo 
nesia hania terdapat 158 bi- 

omarintah: disamprenia pada 

patin bekerdja 425 -orang. 
ah 

   
bah menda 1 1000 orang. Me 
Imurut pendapatnja - Indoresia 
membutuhkan kl. 12.000 orang 
bidan. Apabi'a pend'dikan bi- 
dam ini “idak diverluas lagi ma 
ka djumlah 12000 itu baru 
akan ditjapai dalam 1200 ta- 
hun. - 
Selandirtija ia 'menerang- 

kan, bahwa perhatian orang 
terhadap pendidikan bidan ini 
kurang seka'i, karena sjarat2 
bekerdja sebagai bidan itu ti- 
clak menarik hati. Karena ini 
prof. Toha berpendapat bah- 
wa peraturan tentang kedudu- 
kan bidan itu harus dirohah, 
sedangkan d'sampingnja ha- 
rus diperhatikan pula pendidi- 
kan dokter2 wanita, agar me- 

Seorang ibu spg meninggal. 

da hari Sabtu jl. Pertemuan dgn 

: Na 

uu ORANG MENINGGAL KA- 

2 | Tahun Ke VII — No. 81 

piniah Um mur ET Tuhun 
ap Tahunnja. 

IRUANGAN FAKULTET ketabiban di Surabaja, prof. 
aa Na Toha telah menerima djaka annja sebagai ma- 

alam Yna gynaecologie dan kebidanan dgn. 
mikan tentang , Ilmu kebidanan dan masja 

ia an'ara lain menjatakan, kah- 
wa tiap2 ahun di Indonesia me: 

mengu- 

I-k.I. 55.900 orang perem 
melahirkan. Ini berarti bahwa 

w “lopo: 
Djangen Pupuk Op 
timisme Jg Beri: b:h- 

Lebihan 
ERTEMUAN PERTAMA 

po dga partai? utk membitjara- 
antara formateur Wilo- 

kan konsepsi kabinet jang akan 
datang telah selesai pada hari 
Sabtu. Usaha pembentukan ka- 
binet sudah madju sedemikian 
rupa, sehingga pada hari Ming- 
gu formateur Wilopo telah me- 
nemui beberapa orang tjalon 
menteri dgn sepengetahuan wa- 
kil2 partainja jg mengadakan 
pembitjaraan2 dgn formateur pa 

tjalon?2 menteri ini akan dilan- 
djutkan lagi pada hari ini. | 

Dalam pertjakapan dengan 
»An'ara” pada hari Minggu 
malam Wilopo merierangkan, 
bahwa pertemuan? dengan par 
tai2 pada hari Saptu itu sebe- 
narnja terutama untuk men- 

tjari djalan, bagaimana meme- 
nuhj sjarat2 “dukungan par'e 
men jang tjukup besar”, Me'i- 
kat penerimaan partai2, maka 
ada harapan bahwa ”duku- 
ngan varlemen jang tjukup be 
sar” itu dkan dapat terpenuhi, 
artinja — kata Wiloro — dji 

ka saja |berhas1 mend'elma- 
kan ja gporta kabinet. “Sesu- 
dah pembitjaraan2 hari Saptu 
itu maka titik berat usaha sa 
ja sekarang ialah untuk men- 

dje makan komposisi itu. Usa- 
ha Saja ini masih tetap sargct 
berat, o'eh karena ifu jangan 
hendakn'a ada optimisme jang 

13 

    

KA Ta SI Ta 

RENA RATJUN TEMPE, 

Penting hari ini: Hearing formateur dgn partai? 

—— Setiap 1/5, djam ada seorang ibu Indonesia jang 

meninggal — Pembesar2 kita hidup terlalu mewah 

  

  

resmi. Upatjara penurunan   nurunan kapal tadi. 

— Bankier2 Inggeris intjer Indonesia dil. 

  

Kapal motor Tirabala, kapal terbesar jang pernah dibuat 
oleh Verenigde Prauwenveren dan jang selandjutnja akan 
dipergunakan oleh Djawatan kepolisian Negara, pada 
hari Sabtu nagi jbl. telah diturunkan dalam air dengan 

  

h Penurunan 
5 Tirabala ' 2 

  

ini mendapat perhatian tju- 
kup dari berbagai kalangan. Gambar: Oleh Nj. Sukanto, 

    

       

     

  

  isteri Kepala Kepolisian Negara Muna Tn pe 

  

Kominisme Russia 
Merupakan Antjaman Dari Luar Ataupun 
1, Dalam Bagi Djepangs Kata 

ITA BESAR AMERIKA Serikat utk Djepang, William 
Sebald jg dewass ini sedang berada di Amerika Minggu D 

Sebald 

malam memperingatkan, bahwakomunisme Rusia merupakan 
antjaman bagi Djepang, baik dari luar maupun dasi dalam. Di 
muka pertempuran dari ,,Knights of Columbus? lebih landji 
Sebald mengatakan bhw Sovjet Uni siang dan malam” “mes 
arahkan pandangannja kepada Djepang utk merghanj 
susunan negaranja jg demokratis dan stabilitet ekonomi dari 

2 negara tsb. 

KarenaSoal' 
Sigaret..... 

“kk UNDINGAN antara nega 
ra2 Barat dan pemerin- 

tah Djerman Barat mengenai   Wartawan PlI-Aneta di Tjila- 
tjap mengawatkan bahwa lebih 
dari 60 orang penduduk kota itu 
telah kena ratjun jg ada dida- 
Jam ternpe jg mereka makan. 11 
orang diantara mereka telah me 
ninggal di rumah sakit Tjila- 

(tjap. 

— Nionja Sylvia Wiks salah 
Seorang perempuan jg, terkaja 
di dunia telah meninggalkan wa 
risem sedjumlah 109 djuta Gol- 
lar. Sedjumlah 3 gdjuta dollar 
berada dim beberapa bank, de- 

  

'mikian diumumkan hari Kemis ' 
di New York. 

'djian perdamaian dga Djerman 
Barat, hari Minggu ini telah ma 
tjet lagi disebabkan oleh seal2 
ketjil, seperti banjaknja ransum 
sigaret utk serdadu? sekutu... 

Konversi umum tadi terdiri 
dari 5 konvensi jarg mengatur 
perhubungan negara2 sekutu 

dan Dierman Barat setelah per 

djandjian perdamaian ber'aku, 
da'am mana ditentukon nega- 
ra2 Barat akan mempertahan- 
kan setengah djuta serdadu &. 
Djerman Barat bagi per'aha- 
nan dan bukan bagi pendudu- 
kan. 

    reka dapat memimpin sekolah2 
bidan sebaik2nja. - 

dalam garis besarnja Parkindo | 
Capat menerima konsepsi for- 
mateur ' mengenai kompos'si 
dan personalia. Kalau melihat 
konsepsi itu, ada harapan ka 

tempo jang tidak pandjang. Me 
nurut Tambunan, dinm'ah ke 
menterian akan tidak djauh 
berbeda dengan kabinet Suki- 
man/Suwirjo. Ia njatakan setu 
dju apabila formateur Wilopo 
kemudian akan mendijadi Per- | 
dana Menteri dan tidak akan 
menolak apabila orang2 jang 
tidak berpartai ikut duduk da 
lam kabinet. Djuga Tambunan   mengharap supaja Masjumi du 
dnk d'uga da'am kabinet jang 

| Oa clatang. 

PSI tetap pada pendi 
riannja semula. 

Pukul 17.00, hari Sabtu, for- 
mateur Wilopo mengadakan per 
temuan dgn wakil2 dari Partai 
Sosialis Indcnesia, Partai Sere- 
kat Islam Indonesia dan Partai 
Rakjat Nasional. PSI diwakili 
nleh Simartoio dan Mr. Andi 
Zainal Abidin, PSII diwakili oleh 
Anwar Tjokroaminoto dan PRN | 
oleh St. Palindih, Bebasa Daeng 

'Lalo serta Sudarjo Tjo is- 
woro. 

Wakil PSI setelah 1 djam ja 
manja berunding tidak bersedia 

| memberikan ke erangan, hanja 
! dinjatakennja, bahwa pendirian 

(Disampung Pag. IYYar 

oleh ..kabinet jang sanggup Naa 
Haluasi politik pemerintah jg sudah? ! 
dan mendjalankan haluan politik jg 
baru samasekali, jg dapat menghim 
pun dan menggerakkan sebesar2-nja 
kekuatan nasional untuk tidak mau 
menjerah terhadap tekanan dan me 
nolak tjampurtangan kekuatan asing 
Belanda dan Amerika”, 

    

   

b'net dapat terbentuk dalam | 

Perang 

ngan hari Minggu ini 

supaja ,,Amerika memukul di 

  

P.M. Ceyion, 
Meninggal . 

Karena Ketjelakaan 

Tjatatan Grow 
Mr. Tambunan menerangkan Andjuran2 Jg Termaktub Didsiamnja 

Sekarang Didjelmakan Dgn: Adanja 
Kuman? 

JUL SALAH »IITERARY GAZETTE” dim suatu kara- 
mengatakan, bahwa andjuran 

“djenderal major Robert Grow jg dimuat dim buku tjatatannja 
suatu tempat terlarang” kini se 

Gang dilakukan di Korea, dimana pesawa2 terbang Amerika me 
njebar kuman? penjakit typhus dan Cholera, 

Dalam komentar jang perta 

“ma dari pers Sovjet perihal bu 
ku tjatatan Grow, madjalah 
Sovjet tadi membandingi kete 

"| Yrangan2 iang tjinta perdamai- 
sg | an dari presiden Truman dan 

Ladjuran jang ka anja dikeluar 
"kan oeh Grow. Grow adalah 

konvensi umum setelah perdjan | 

Nsik Kuda 
ERDANA MENTERI 

Ceyion, Don Sieynen 
Seuanayane, pada Sapu sore 
telah meninggal dirumah sakit 
di Colombo sebagai akibat lu- 

| bekas attache militer Amerika 

ka? jg didapa ja ke'ika ia dja 
tuh dari kudanja pada Djuw'at 
mes jl. Ia meninggal so.elah 24 

m lamanja ,memperdjuang. 
kan hidupnja” dim menderi a 
luka2nja itu dan pada saat se- 
orang ahli bedah Inggris jang 
ternama, Sir Hugh Cairns, hen 
dak ber 'olak ke Colombo dgn. 
pesawat istimewa darj lapang     an terbang , Addington” deka, 
Londen, utk. memberikan per-j 
tolongannja, 

Sementara ifu didapat kete- 
rangan dari kalangan jang me: 
ngetahui, bahwa United Party 
jakni partai jang dipimpin oleh 
mantlang Senanayake, telah 
memutuskan untuk memilih 

| menteri urusan 'pengangkutan 
|jang sekarang, John Kotala- 

wala, sebagai pemimpin par- 
Sa dan selaku perdana mente 

  

Dalam surat kabar Izvestia pe. 
mimpn2 geredja Rusia te ah mema.. 
Gjukan protes terhadap perang ku- 
man ig menurut kabar didjalankan 
oleh Amerika di Kotea. Atas Nami | 

redja otthodox Rusa, pendeta 
lexjus menjebut peperangan ku 

man ig didjalankan o'eh kaum im- ' 
perial 4 Amerjka” itu sebagai ,,suatu. 
tindakan jg diluar MN peri kema. 
hus.aan”, . adl Pama 

    

Gr 

(NY Moskow. Ds Dalan buku 
tannja, kabarnja Grow menun- 
tut supaja Amerika menjata- 
kan yerang terhadap Rusia, 
Buky tjatatan ini dalarn bulan 

Hara 

Djumi 1951 ditjuri orang, hal 
mana terdjadi dekat Frankfurt 
(Djerman). (Antara). 

  

,—— Menurut hasil2 tjatjah djiwa 
jg diumumkan tahun jg lalu, 
penduduk Amerika Serikat te- 

llah meningkat dgn 2.095.000 

Ia selandjutnj, menjatakea 
dugaan, bahwa “sebagian ter- 
besar dari 370.600 tawanan 

crang Djepong jang hingga-ki- 
(ni belum dipertanggung 

' Wabkan oleh Rus-a dapat 

rap telah.tewas dala 
Rusia d.sebahkan kerdja 

| ras, kurang makan dan perlaku 

dalam perbudakan Rusia”. M 
nurut Sebaki sebagian terbesar 
dari serdadu2 Djepang dan: 
duduk. sipil jang Gtangi 
oleh Sovjet Uni “ciangkut ' 
Syberia dan jain? tempat Sa 
wah pengawosannja untuk di 

Suruh keris paksa” 

Hokaido RA 

Lebih landjut Sebald ye 

takan bahwa pulau bagian 1 
ra dari Djepang Hokail, j 
kaja itu telah terkepuus o 

kekuasaan Soviet jang 
pan. Seringkai nelajan2 Dje 
pang 
Rusia dan kepada mereka Oi 
nja tentang "kealaan2 di Des 
pang serta. tentara2 pendudu- 
kannja”. Pennyannga komunism 
dari luar t 

ngan demik'an bukanlah chajal 
lagi akan tetapi memang kenja 

taan, Komunisme di  Diepong   
nja diantaranja iang kini 

kerdja setjara illegal. 

terpengaruh oleh mereka, kata 

bahwa pembangunan ' dibawah 
pimpinan Amerika Serkat iu 

hat jang “sanggup menghada- 
pi elemen2 komunisme jong me. 
rusak itu”. (UP). 

SOHACHT TAWARKAN DJA- 
SA2NJA KPD. FRANCO? 

Dr. Hjalmar Schacht pada 
“hari Saptu tiba di Hamburg se- 

telah mengundjungi Spanjol se- 
lama 2 minggu. Dalam kundju- 

nawarkan djasa?nja kepada pe- 
merintah Franco. Seperti dike 
tahui, Dr. Schacht adalah pres, 
»Reichsbank” semasa pemerin- 
tahan Hitler. 

PES. TERBANG KLM DJATUH 
DIDEKAT FRANKEORT.. 

Sebuah pes. terbang KLM, 
»Koningin Juliana” telah djatuh 
di Djerman, di sebuah lautan 
dekat Frankfort. Pesawat tsb. 
seharusnja sampai di Schiphol 
pada hari Sabta pukul setengah 
satu dari Johannesburg. Menu- 

  
rut rentjana pesawat terbang 
itu akan dipakai oleh Ratu Jus 
Hana dan Pring Bernhard dim 
perdjalanannja ke Am.-Serikat. 

mna Mba yaaa seNNOana Kanaan 

— Akademi Angk. Laut A.£, di 
Annapolis mengumumkan hari 
Kemis bahwa. laksamana muda 
Turner Joy, jg kini mendjabat 
ketua delegasi PRB ke perundi- 
ngan2 gentjatan sendjata di 

Panmunjom, dlm musim panas 
ni akan diangkat mendjadi ko- 
pala akademi tab. 

  

an kediam sebagaimana lajaks 

kekuasaan Sovjet. 

ditangkap oleh orang9e 

erhadap Dieyong de 1 

dirimpn o'eh orang2 jang Men 
Japat didikan di Moskow, bas 

be- s 

Tetapi. - 
( meskipun adanj, kegiatan2 ka 

| um komunis.itu sebagian terbe | 
sa, dari rakjat D'epang tidak 

Seba d, jang menambahkannja. 

telah me'ahirkan bentukan2 se. 

    

   

            

     

     

    
   
   
    
   
   

       

  

   
   

   

  

   
   

    
   
    

    

   
   
   

   

ngan ini Schacht menurut ka.” 
langan?2 kanan-ekstrim telah me 

23 
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|
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rang: Gesa tu, ada'an 
dan medan Hal mn di 

Si oeh perbeda'n 
tara orang desa 

ul  berbuagkuk- 
i-mil dauhnja 

st Orang kota bers m- 
r dengan tjepatnja di- 

a jang ba 
& « dapa! di 

o'eh crgng desa ialah 
“pemaka'tan barane2 jz 

  

   

  

   

  

   

      

    

    
   

   
   
   

   
   

   
   

   

  

    

    

      

   

P 

. Internationa 1 

   

   

  

' kaki - tangan Sir- 
dengar dari kawannja, 

ini djuga dengar | 

| 
   

   
   
    

    

   
     

    

      

      

   

   

      

  

   

  

   

    
   

   
   

     

   
    

    

    

   
   

   
     

    

    
        

    

  

   

  

    

        

   

  

   

    

   

   
   

  

     

   
   

    

   

        

   

      

   

   

  

    
   

    

   

   
   

  

    

   

ja. Tapi kaluk 
suruh kosek sahabatnja sendi- 
nggak petjus dan nggak be- 

j tinja, hajo tjoba, ka- 
tjeritakan kissah di- 

1 kissahnja. 
g pegawai tinggi di se- 

suah kantor gedee Semarang, 
atanja lambat-laun dapat se- 

BUPATI-ROMEO. Sebab- 

  

jaitu saking Dana 
mpetken seorang JULIA- 
-SECRET. Benda top secret, 

: biasa kerdja sbg. 

ketik, ini ,,disimpan” dim 
suatu warung kopi diba- 

ki Tjandi, dekat Tanah 
ih Hampir setiap malam 

ng Romeo sregep naik mobil 
dju warung ko- 

| kaluk seruling djam 
barulah sang 

S seruling djam 

. sadja tandanja 
“dgn peluit wasit di stadion. Tan- 
ida, oewis, oewis, oewis . 

Pn njebut, kata jg em- 
eritera tadi. Lha wong 

sudah tidak muda 

..... 1 

.....   

  

Bertempat di Hotel du Pavillon Semarang. Djum'at so- 
es telah diadakan Bea pera densaa “Dr. nana 

: mmittee of Mass Educa- | 
t. Dengan diantar oleh @ 

t Djakarta, tn. Silitonga tamy ini me- | 
penindjauan O bjek2 pendidikan masjarakat 

i daerah di In donesia ini. Gambar: suatu pe 
1 pada konperensi tersebut. 

.JANG DILINDUNGI. 

| pahaman atau ku 

“untuk mengambil sesuatu keputusan 

“ Tambil putusan? sbb.: 

I
r
a
m
a
 

jalar kaki, tapi da am | 

     

    

   an mengimport mobil 
kemukakan adalah untu 
metiahkan masa'ah pengang 
kutan. Tetapi disamping mobil 

    
    

| lux jang hebat2 sedikit sekali | 

t'on-wagon. Demikian tulisan 
dalam ,,Manchester 
itu. (Ant). 

- 

    
MN 

|     

“Hasil ikan di kepu- 
lauan Spermonde. 

PE E95g$$,G 

Penerangan kepulauan Spermonde 
Utara Makasar, penghasilan ikan 
basah jang didapatkan oleh nelajan2 

'3 buah pasar ikan dikota Makasar 
dalam tahun 1951 berdjumlah lebih 
kurang 1.730.000 kg dengan harga 
6.155.00 rupiah. Ikan2 ini ditangkap 
setjara sederhana dengan pantjing 
biasa, djala, sero dan lain-laip. Da- 
lam djumlah tersebut terhitung peng- 
hasilan ikan kering. A 

Nilai pertukaran 
- di Thai.     

| | 

kepala pendidi- “|!   (Ipphos). 
- 

SEKITAR ANGGAUTA DPR 
ia 

anja kesalah 
g pengertiannja 

D:P.R. dalam beberapa daerah Dja 
wa-Tengah ini, mengenai pengisian 
lowongan anggauta, baik jang mel 
ngundurkan diri atau dilindungi 
oleh pihak jg berwadjib: maka D. 
P.D. Prop. Djawa Tengah memberi 
kan pendjelasan a.l. sbb.: 

Benar ada banjak djuga- anggau-| 
ta2 DPR.atau D.P.D. dalam wila 
jah Djawa-Tengah pada" waktu be 
lakangan ini dilindungi oleh” pihak 
jg. berwadjib, antaranja di DPR Bo 
jolali 5 anggauta DPD, Wonogiri 
ada 3, Klaten 3, Sukohardjo 3. Se 
lain dari ini ada djuga 12 anggauta 
DPR xumpamanja di Temanggung 
adalah “non-aktif, hingga guorum 

ag Berhubung   dgn 

  

  

tidak tertjapai. 
Mereka itu menurut 

pihak diatas tetap egang teguh. 
pada mosi-Hadikusumo.  Diterang 
kan, bahwa dengan adanja ,.perlin- 
dungan” terhadap beberapa anggau 
ta DPR/DPD oleh pihak jang ber 
wadjib itu, maka banjak djuga lowo 
ngan jg kosong diganti atau di-isi 
oleh orang lain, hal mana ' adalah | 
tidak -boleh dilakukan, menurut Un-/| 

keterangan 
berp 

1 
IX 

  

  
pengisian lowongan pada DPR?. : 

Oleh pihak diatas diterangkan, 
bahwa selama belum ada keputusan 
dari pihak hakim tentang kesalahan 
nja mereka jg dilindungi itu, peng 
gantian belum boleh diadakan.. Me 
reka masih tetap sebagai anggauta. 
Bagi ketua atau wakil-ketua bila 
terdjadi hal diatas, maka honorarium 
ja tetap dibajar. Adapun penggan 
tian atau pengisian lowongan bagi 
para anggauta jg dilindungi itu, akan 
dibatalkan oleh DPD/DPR, Prop. 
Djawa-Tengah. 

SOAL PASAR DJOHAR 
Djum'at malam tg. 21 Maret Per 

satuan Pedagang2 Pasar Djohar 
Semarang telah mengadakan . rapat' 
anggauta pleno lengkap dan meng 

a) Rapat menindjau sedalam2-nja 
penolakan DPR Kota mengenai tun 
tutan PPPDS jang dipandang” dari 
sudut objectief kurang bidjaksana 
dan adil, b) Tuntutan PPPDS jang 
oleh DPR dikatakan tidak adil ada 
lah tafsiran jang tidak benar dan | 
hukumnja tiap tuntutan mengenai 
nasib tentunia menghendaki keadilan, 
c) Putusan panitya penindjau jang 
dibentuk oleh DPR belum merupa- 
kan penindjau jg sebenarnja dan 
tidak demokratis, berdasarkan penin 
djauan itu dilakukan hanja oleh 
satu pihak, setjara adilnja harus di      

   
   
   

     
   
    
     
   
    
   

  

   

    

   
   

    

   

  

1 |sertai oleh pihak jang berkepenti- 

ngan, dalam hal-ini wakil dari PPP 
'DS, dy Memandang bahwa DPR 

kurang mendengarkan keluh ' kesah 

pedagang? di pasar Djohar dan se-| 

olah2 putusan DPR itu merupakan 

tekanan bagi- para pedagang diatas. 

“Setelah menindjau dari beberapa 
sudut rapat memutuskan akan me- 

ngadakan. tindakan tegas terhadap 

masaalah ditolaknja tuntutan PPP 

DS oleh DPR Kota. Terhadap ang 

.gauta chususnia dan para pedagang 

umumnja PPPDS menjerukan agar 

tetap tenang dan menunggu sampai   

dang-undang jg ditetapkan untuk“ 

Djawatan bea dan tjukai Muang 
Thai mengumumkan ada i 
Djum'at jl., bahwa mulai tanggal 1, 
April jang “akan datang 'ini nilai 
pertukaran bagi penghitungan2 jang 
bertalian dengan import akan dida- 
sarkan kepada nilai pertukaran be- 
bas dan tidak lagi didasarkan kepa- 
da nilai pertukaran resmi seperti jg. 
telah dilakukan selama ini.  Dikata- 
kan, bahwa nilai pertukaran jang 
bebas ini akan diumumkan setiap 
hari oleh djawatan tersebut. Nilai 
pertukaran jang 'resmi adalah sbb: 
tical: dollar — 127 : 1, dan tical : 
poundsterling — 35 :.1: : 

JG. BOLEH DIBAWA TAP . 
TJALON HADJI ZON- 
DER IDZIN. £ : 

- Kepada Kementerian “Agama RI: 
di Djakarta untuk tahun djemaah' 
1952 ini diberikan idzin oleh Kan- 
tor Urusan Ekspor untuk  memper- 
kenankan kepada ,,kapal2 jang me- 
ngangkut tjalon2 - djemaah hadji" 
tidak dengan surat idzin buat tiap2 
pengeluaran untuk tiap2 tjalon2 dje- 
maah hadji jang pergi ke jed 
membawa 30 Kg beras, 10 Kg 

  

teh, '2Kgkopi 2kg tembako. I-Kg 
obat2an, 5Kg pekakas dapur 2Kg bum 
budapur 5Kg makanan kering. 10 Kg 
alat2 tidur dan 25 Kg pakaian, se- 
mua semerat . 97 Kg. Pengeluaran 
idzin tsb disertai perdjandjian supaja 
kepada Kantor Urusan Esksport sele- 
kas mungkin dikirimkan daftar dari 
banjaknja djemaah jang “ meninggal- 
kan Indonesia dengan kapal ke 
Djeddah, setelah berangkat dari pe- 
labuhan djemaah hadji jang pengha- 

bisan di Indonesia. : 

SIDANG DPR KOTA... 
Dewan Perwakilan Rakjat” Dae- 

rah Sementara Kota Besar Sema- 
rang pada hari Kemis tg. 27 Maret 
1952 mulai djam 10 pagi akan me 
ngadakan sidangnja - bertempat di 
ruangan sidangnja (Bodjong 148), 
untuk menjelesaikan atjara- sidang- 
nja j.bl.: 

1. Djawaban atas pertanjaan2 ter 
tulis dari anggauta2 Djojosuwarno 
dan Tjipto: 2. Peraturan uang si- 
dang, uang kehormatan dan uang 
representasi buat anggauta DPRDS 
Kota Besar Semarang: 3. Usul utk. 
menetapkai: Peraturan tentang peker 
djaan untuk fihak ketiga dan 4. 
Usul untuk menetapkan  berlakunja 
mutaties mutandis surat keputusan 
Kepala Kantor Urusan Pegawai tg. 
15 Nopember 1951 No. A 55-5-49) 
U 2-26, tentang tundjangan kemati 
an, bagi para pegawai Kota Besar 
Semarang. f 

Apabila tidak dapat selesai, si- 
dang akan dilandjutkan pada malam 
harinja. : 

   

  

Gjumlah bus, pick-up atau sta | : 

Guardiar 1 | 

TE lN 8 

Menurut: keterangan - Djawatan | : 

dikepulauan tersebut jang didjual di'| 

hari ' 

" suatu masalah, 

ka-| 
tjang hidjau, 3 Kg gula pasir, 2 Kg| 

t ber pen 

        

       

ap Merupaka 
—. Jang 

Perbedaan Faham 

an Soal Biasa 

€ 

Im. menghac      
    

  

     

  

        jg akan u 
Hn ag un 

  

  

    tanja Masjumi dalam kabinet 

| Dalam pengumuman itu dite 
rangkan selandjutnja bahwa: 
'pokok pendirian tersebut dia: 

dari partai mana sadjapun da 
lam parlemen, adalah merupa-' 
kan alat perdjuangan parlemen   ga halnja dengan Fraksi Masju 
mi   
jang lain ,da'am Fraksi Masju' 
mi sudah ada patokan? Jan ga" 
ris2 jang tertentu untuk menerf, 
tapkan sesuatu pendirian poli 
tik, jaitu bahwa tiap2 anggau-' 
ta fraksi dalam rapatnja sendr 

ri bebas dan merdeka menge- g 
si 

pen 

“dapat2 itu dikemukakan dan' 
merupakan saran2 kepada pim 
pinan partai, saran2 itu dima 
djukan setjara langsung oleh 
wakil2 Fraksi Masjumj dalam 

sidang2 Pimpinan Partai. Dgn. 
demikian maka instansi jang 

| tertinggi untuk menetapkan se | 
suatu pendirian jalah Pimpinan | 
Partai, jang harus dapat mem 
pertanggung djawabkan putu- 
san itu kelak dalam sidang2 De. 
wan Partairatas Kongres. 

3 Perbedaan jaham 
: soal biasa. 

Bahwa dalam beberapa hal: 
sering2 terdjadi perbedaan pen ' 
dapat, pandangan, visie dan 
lain2 itu adalah hal2 jang bia 
sa. Akan tetapi, perbedaan2 ter 
sebut pada tingkat jang ter- 
achir dapat dis€@lesaikan de. 
ngan dasar musjawarah oleh : 
Pimpinan Partai jang kadang2 | 
bisa diambil dengan suara bu- 
'Iat dan kadang2 menurut suara 
terbanjak, sesuai dengan dasar: 

dasar tata teriib demokrasi. 

Apa sadjapun putusan -jang 
achirnja diambil harus ditu- 
Irut oleh seluruh anggota dgn. 
disciplinair. : 
- Sesuai dengan putusan si- 
dang Dewan Partai Masjumi 

f 

'biasanja.kali ini presiden Truman tidak mau 
asaran” djurupotret. ,,Sekarang baiklah ber- 

'bergan ti aku jg ambil potret, demi- 
ada djurupotret dimukanja itu. Dapat di 
rtawan port 
an itu, ialah Ray Baird dari Washing- 

un ia djadi wartawan-potret dan telah 
presiden USA sedjak waktu Teddy 

ssi Ma 

tas, didasarkan kepada suatu 

ketentuan, bahwa tiap2 fraksi: 

tair dari konsepsi politik ma-|- 
sing2 partai itu. Demikian dju | 

Seperti gjuga pada fraksi2 |    
    

    

     

   
    
     

   

pada bulan Maret 1951 jang Ia | 

     
jg sedang dimuka lens 

an. Menurut ketera- 

gt 

  
sjumi 

n Suatu Kesatuan 
Bulat. 

Dim Partai Adalah 

Oaatta n.. 

A KSI MASJUMI dim, parlemen hari Sap ju jl. menge- 
luarkam pengumuman kepaia pers, menja'akan, bahwa 
ng i masalah? politik seperti pemben jukan ka- 

, Fraksi Masjumi dlm. parlemen merupakan 
bula!. Susunan 

Kk, djika Masjumi (urut didalamnja, hanja da. 
ongan oleh Fraksi Masjumi kalau juruy ser. 

Lu melalui prosedure organisa- 

kabinet jg bagaimanapun 

Epidemi Bu- 
. nuh Diri 

" Dikalangan Saudagar 
Dan, Orang2 Asing D. 
ME RRT? 

IZ ALANGAN?2 jg lajak di 
TAX perjaja di Horgkon 
menyatakan bahwa dikalnapan 
penduduk dan orang? asing di 

ra'an Tiongkok kini terdapat 
demi bunuh diri dan pertjo- 

berbua' demikian. Orang? 
Ga ang dari Tiongkok serta 
a2 dari daratan menga a- 
bhw para saudagar ,dipe- 

    
2 SE $ rupa oleh 

Ka PUS as relakukan 

   
    Sebagai salah satu dari tjon 

toh jang 
ristiwa dari seorang pemimpin 
maskapai import Melcher's di 
Tiensin, jang setelah diperiksa 
dan di'ahan selama satu bulan, 
mengachiri djiwanja. Seorang 
bangsa asing lainnja telah me- 
lakukan pu'a bunuh diri se-| 
ang dua orang Rus Putih me 
ninggal dunia karena serangan 

»Gjantung setelah mereka dipe- 
riksa. Berita2 bunuh diri : da- 

tang djuga Cari Shanghai dan 
Chungking. (UP). 

lu, jang telah mempertjajakan 
pimpinan dcm be'eid politik se 
hari? kepada Pimpipan Partai, 
maka Fraksi Masjumi akan me 
megang putusan tersebut seba 
gai pedoman. Demikian pengu 
muman itu. ! 

Pengumuman tentang pendi- 
rian Fraksi Masjumi dalam 
parlemen jini dikeluarkan berke 

| mana) mengenai beleid dan sik 
berdasarkan sesuatu berita jang menjangkutnja. Menuruz beri- 
fa jang sumbernja dapay dipastikan keper!jajaannja demikian 

| voer SMN-personeel. 

na, 

ea 

& NGGOTA DPR Tjugito 
ibulis kepada Menteri Per 

penanja mulai terangkan lebih 
Wu, pada tanggal 4 Pebruari 19 
ruhan Djakar'a, telah diadakan 

(teri Perburuhan dengan Ketua 
Sar, Seheepvaaryvereni

gin EA M 

Glaubitz. : | 

.Daam pertemuan - tersebut 
| Ketua Scheepvaartvereninging 
mengadjukan 'pertanjaan, per- 
"Iu 'arau tidaknja organisasi2 
baru jang a-politik di SMN ct- 

| sokong. Pertanjaan ini antara 
Plain diadiukan sebagai berikut: 

“Op de SMN-Etablissement- 
jenis een nieuwe a-politieks vak 
vereninging gestidht speciaal 

kat: is 
thans de grote vraag, wat de 
SMN moet ciben: deze nieuwe 

.organisatie steunen of niet”. 
Y(Intonesianja: “dilingkungan 
perusahaan SMN berdiri sari- 
kat buruh bary jang tidak-ber 
politik igtimewa untuk pegawai 
pegawai SMN. Sekarang men- 
djadi bertanjaan besar, apakah 
jang harus diperbuat SMN: 
menjokong organisasi baru ini 
atau tidak”). 

Pertanjaan tersebut diatas 
didjawab oleh Menteri Perbu- 
ruhan Tedjasukmana dengan 

menjatakan bahwa maksuci po 
kok dari Menteri adalah untuk 
mematahkan Organisasi Sare- 
kat Buruh Sobsi dan anggota2 

nja, termasuk SBPP. 

Da'am djawaban itu ditegas 
kan sebagai berikut:   

| munistische 

“Mijn hoofddbel is, de Com- 
vakorganisaties 

(Sobsi SBPP) te breken, Als 
itiweede voorzi'te, van de Partai 
: Buruh streef ik dit na op 'poli 
tiek gebied en als minister van ' 

| Arbeid dor overal niet-commu 
: 
t 

| het ieven te roepen. Deze nieu- 

. we SMN organisatie 

  naan pula dengan naa bah: 
wa dalam Masjfimi terdapat 2 

aliran, jang orang namakan 
“aliran Sukiman” 

ngetahui bagaimang pendirian 
Fraksi Masjumi terhadap soal 
itu. E 

  

BANTUAN DJANGKA PAN- 
DJANG UTK. KORBAN 
KELAPARAN. 

Sebagai berkali2 dikabarkan, dlm. 
beberapa daerah Djawa Tengah ter 
dapat korban kelaparan atau korban 
bentjana alam lainja. . Untuk meri: 
ngankan beban korban2 tsb oleh pi: 
hak jang berwadjib: diambil tinda- 
kan seperlunja dengan. memberikan 
bantuan berupa beras atau lainnja, 
agar mereka segera dapat tertolong. 
Bantuan ini adalah bantuan dalam 
waktu singkat, sedangkan . bantuan 
dalam waktu pandjang sedang sibuk 
direntjanakan. :   | MOGOK 2! DJAM. Menurut keterangan pihak Guper- 

  diadakannja rapat anggauta . umum 

jad, Sekian putusan2 itu 

Hari Saptu pagi, antara djam 7: nuran, bantuan dalam djangka pan- 
sampai 9.30 buruh Djawatan Pelabu- djang ini, adalah antaranja mengada 
han Semarang telah adakan pemogo- kan ..werkverschaffing”, memberi bi 
kan. Menurut keterangan pihak Dja bit, baik padi maupun sajuran atau 
watan sebanjak 331 orang telah me- lainnja, agar mereka itu mempunjai 
ngadakan pemogokan dengan mak- penghasilan jang tertentu, disamping 
sud untuk memperkuat . tuntutannja, mengerdjakan sawahnja. Mengenai 
jaitu mengenai andjuran Gupernur bantuan pemberian bibit itu, akan 
Djawa Tengah untuk memberi tun- “dilakukan pemeriksaan pada daerah2 
djangan kemahalan Rp. 1.25 tiap terutama pada daerah2 minus, bibit 
orangnja, dan pembajaran upah tiap2 diberikan pada daerah tsb. Untuk 
Minggunja. Mereka menghendaki su apa atau tanaman apa jang dapat 
paja tundjangan kemahalan itu didja ini oleh Prop. Djawa Tengah telah 
lankan/diberikan "mulai 1 Okt. 1951. disediakan uang sebanjak Rp.798.000. 
tetapi oleh Djawatan Pusat di Dja- Jang kini telah menerima bantuan 
karta hanja dapat diselenggarakan bibit padi, adalah Demak sebanjak 
mulai 1 Mrt. Soal ini oleh kepala 120 ton, Pati 100 ton dan Kedu 100 
Djawatan Pelabuhan Semarang telah ton. Disamping ini oleh Djawatan 
dipetjahkan, jaitu tundjangan tsb te| Pekerdjaan umum sedang sibuk diren 
lah diberikan“mulai 1 Pebr. jl. te-| tjanakan membikin beberapa waduk 

tapi belum dapat persetudjuan pi-| dalam daerah Surakarta, perlu un- 
hak buruhnja, hingga ' mengakibat-| tuk memberikan pekerdjaan pada pen 

mann 

tertentu sebelum-ada hasil dari pro- 
duksi sawahnja. 

Adapun waduk? jang akan diba- 
ngun dalam daerah Surakarta ini, 
ialah antaranja waduk Gebjar (Se 
latan Sragen), waduk Gondang (de 
kat Masaran antara Solo—Klaten), 
waduk Lalung dekat. Kr. Anjar, wa 
duk Djombor (selatan Klaten) dan 
waduk Ngantjar dekat Baturetno, 
“Diantara waduk2 tsb. diatas, ada 3 
waduk jang sebenarnja dalam pen 
dudukan Djepang telah dimulai dgn 
pekerdjaannja, 'jaitu waduk2 Ge 
bjar, Djombor dan Latung. Untuk 
ini telah dimintakan uang sebanjak 
5 djuta rupiah, sedangkan lainnja 
masih didalam rentjana perhitungan. 
Ke-3 waduk tsb. diatas dapat -sele- 
sai dalam 2 tahun, sedangkan tena- 
ga2 pekerdja (buruh) dibutuhkan 
nantinja untuk Gebjar Ik. 500 orang, 
Djombor 500 dan Lalung 1000 orang. 

Ke-3 waduk diatas dapat menjim 
pan .air Lk. 11.000.000: m3 dan' da 
pat memberi pengairan" pada Lk. 
seluas 10.000 ha. sawah. Disamping 
memberi werkverschaffing ini, oleh 
pihak gupernuran diterangkan djuga, 
untuk menghindarkan bahaja kekura 
ngan makanan, direntjanakan, mem 
beri penerangan mengenai ,,menu” 
bagi orang2 jang daerahnja minus. 
Dengan adanja penerangan tentang 
makanan itu, maka dapatlah kiranja 
korban kelaparan dihindarkan, seti- 
dak-tidaknja diperketjil djumlahnja. 
Demikian antara lain rentjana Pem. 
Djawa Tengah untuk menghindar   kan terdjadinja pemogokan tsb. duduk pada penduduk2 didaerah jg 

Soal perselisihan itu, kini diserah-| kekurangan makanan, hingga mere- 
kan kepada P 4 Pusat Djakarta. ka itu mempunjai penghasilan jang 

bentjana alam daerah Djawa Tengah 
ini, 

dan “aliran | 
Natsir”, dan orang ingin me- ' 

nistische  vakorganisaties in 

is daar | 
een van Verder zijn er de SBK 
PM, de SBT, en de SBSI. Daar- 
om verzoek “ik het Hoofibe- 
stuur van de Scheepvaartvere- 

niging deze organisaties zoveel 
mogelijk te, wille te zijn.” 

(Indonesianja: “Pokok tudju | 
an saja ialah mematahkan seri | 
kat2 buruh jang komunistis | 
(Sobsi — SBPP). Sebagai ke | 
tua HI dari Partai Buruh saja | 
memperdjuangkannja dalam Ia | 

Perburuhan dengan | 

serikat2 buruh iang tidak ko- | 
munistis. Organisasi baru di | 

' Tedja Dituduh 
Menteri Perburuhan Beralat Patahkan 

| ..Soosi Dil. Gerakan Buruh Jg Ber- 
| Sifat Kominis ? 

Tjugito Adjukan Pertanjaan2. 

mengadjukan pertanjaan?2 ter- 
buraban (demisioner Tedjasuk- 
apaja terhadap gerakan buruh 

dulu berita jang didapatnja 
59 dikantor Kementerian Perbu 
pertemuan audientie dari Men 
Gan Sekretaris Pengurus Be- 
r, Bicken Caarten dan J.R. 

mama aaamamamana 

Bengawan Solo 
Meluap 

Bandeng2 Ditambak 
Di- ,Ungsikan"....... 

H ARI DJUMAT jl. trerda- 
pa, kebotjoran dalam 

gili2 Bengawan Solo didesa Be 
danten (Sedaju-Surabaja). Dan 
1: iga ke'jamatan telah terendam 
air, jaitu ketjamatan Sedaju, 
Dukun, dan Bungah Penduduk 
dan Djawa'axn Irigasi karenanja 
kini siang malam keras berusa 
ha membuntu lobang dapat di 
maklumi. Suatu lobang dalam 
gili? berapa ketjil djugapun me 
rupakan bahaja jg besar. Lo- 
bang jg berdiameter 1 infji da 
lam sekedjap mata bisa membe 
Sar sampai berme'er meter, 3 
ha. tambak jg berdekatan kini 

Djika lobang itu makin be-   | sar dan sir meluap terus, maka 
dikewatirkan ratusan ha tam- 
bak bisg hanjut ikomnja. Se- 
mentarg inj ditiga ketjamatan 
tsb 32.000 penduduk menderita ' 
kerugian2, Sawah jang terge- | 
nang air ada 2.400 ha, jang sa : 
ma sekali rusak ada 600 ha. 
Kerugian sawah ini ditaksir 

Rp. 1,000.000.—. 

'Aneka Djawa Tengah | : 

gn segera dikosongkan dari Sarnizooen dan berkesudahan 3—2 
nd : 5 untuk SSS, waktu halftime stand- bandeng?nja. Na Sg 

Kesudahan per'andingan 

   

        

   

  

   

   

                          

    

  

      

      

     

    

  

   

Pantjalomba. 
Tanggal 15 sampai 17 jang 

lau di Pemalang diadakan pan 
tjalomba para peladjar Seko- 
lah Land'u'an karesidenan Pe 
kalengan, terdiri: 'ontjat ting 

gi, lontjat djauh, lempar tja- 
kram, lempar lembing clan !ari 
tjepat 100 m. Jang menang ada 

         
   
    

   

lah: bag. puteri SMP I Pekalo : 
ngan SMP Tegal, SMP Pema- 
lang, Taman Dewasa P« 
lang dan SGB 

putera: SMP ' 
gal, SGB Pemc 
ngan. Kepada 
ke 1 diberikan ' 
piala beralih. Pada 
Gjawatan Penerangan n 

bur dengan memutar film 
Asiacis New Delhi dan Api nan 
tak kundjung padam. 

Kapal didjadikan 
5 hotel. 
Atas inisiatip komisarjs pe- 

merintah Perantjis untuk per 
tandingan Olympiade maka ka 
pal penumpang ,Formosa” 
akan didjadikan hotel bagi $ 
penggemar2 clah raga Peran- : 
tjis ig mau melihat: pertanding 
an Olympiade di Helisinki. Ka- 
pal tsb. memberi tempat kepa. 
da 755 orang penumpang dan 
akan berangkat dari Le Havre 
pada tg. 13 Djuli ke Helisinki. 

Sepakbola di Smg. 
Pertandingan kehormatan antara 

kes, CHTCS lawan Sisa PSIS pada 
Sabtu jl. berachir dengan 1—0 untuk 
CHTCS, goal satu2nja ini ditietak 
sebelum pauze oleh halfkiri Tiong 
Hie, Minggu kemaren roda kompetisi 
PSIS mulai terputar. untuk kelas IT 
is main iah kes. SSS lawan kes 

  
lain2nj, sbb.: CHTCS 2a Uni- 
om 2 (11), Poris 3 — WIK 2 
(2—1). Unien 3b — CHTCS 3b 
“—).., . 

- Marathon seberangi 
selat Kanaal. » ' 

Ada kemungkinan bahwa ma 
rathon unfiuk menieberans se- 
lat Kamal tahun ini. is disefeng 
garakan oleh harian Dail, Ma- 
il tidak akan djadi 

  

SOLO. 

Perdagangan tem- 
pat antre. 

Menurut laporan2 jang gite 
rima oleh panitya penjelidikan 
pegadaian2 partike:ir Surakar 
ta, maka tiap pukul 04,00 se 

| (pangan politik dan sebagai | habis sirene berbunji sebagai 
'banjak itu d'sebut pe | Menteri tanda berachirnja djam malam 

, menghidup-hidupkan dimana2 | orang2 jang hendak mengga- 
daikan barang dipegadaian ne- 
geri sudah saling berlomba un 

    

                    

    

rangan bahwa menurut peratu- 
ran dasar keuntungan tsb akan 
dibagikan sbb: 4075 untuk ang 
gauta, 309, untuk reserve: 
fonds, 1095 untuk bukan ang- 
gauta tetapi penduduk dtsa Ka 
umah jg mendjual  hatsil 
pumi kepada KKDK, 104 utk: 
pengurus, 54 unjuk keperlu 
an scsial desa Kauman dan jg. 
396 untuk Kas Desa Kauman. 
Menurut keterangan KKDK ini 
hanja menerima anggauta pen- 
duduk Kauman sadja. Achirnja 
dalam rapat diputuskan pula 
mengenai .rentjana langkah 

SMN itu adalah satu diantara ' tuk mendapatkan tempat dimu 
nja. Lain2nja adalah Seperti ka loket. Pegadaian tidak tju- 
SBKPM SBT dan SBSI. Maka kup mempunjai pegawai untuk 
saja minta  Hoofdbestuur 'me'ajani semua orang2 itu, 
Scheepvaartvereninging suka hingga sebagian besar gianta- 
menjokong organisasi2 sema- 
tjam itu sebanjak2nja.”) 

Berdasarkan hal2 tersebut di 
atas, Tjugito mengadjukan per 

tanjaon2 kepada Pemerintah 
sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kebenaran 
bernjataan iang  diutjapkan 
oleh. Menteri Perburuhan Te- 
djasukmana? Apakah Pemerin 

tah, da'am hal ini Menteri Per 
buruhan masih akan menjang 
kal berita tersebut apabila per 
temuan itu benar2 diadakan 
dan benar2 pernjataan itu diu 
tiapkan kepada Hoofdbestuur 
Scheepvaartvereniging jang, di 
tjatat oleh mereka? 

' 2. Apakah benar, bahwa tu- 
gas Menteri Perburuhan Tecija 

sukmana adalah Pokoknja utk 
mematahkar dan menghantjur 

kan Sobsi serta anggota2nja 
antora lain SBPP? : 

Apabila ada tugas Menteri 
Perburuhan jang sedemikian, 
kapankah hal itu dimasukkan 
dalam Program Kabinet Suki- 

man Suwirjo? Dan apakah tin 

dakan Menteri Perburuhan itu 
tidak melangga, pada Undang 
Undang Dasar Sementara R.I. 
Bab V, pasal 29? 

3. Apakah Pemerintah tidak 
sependapat, bahwa tindakan 
Menteri Perburuhan Tedjasuk 
mana tersebut adafah mendja 
di sumbe, kekatjauan masjara 
kat di Indonesia? Sebab dgn 
usaha Menteri Perburuhan Te 
djasukmana bersgama2 dengan 
modal besar asing (Scheep 
vaartvereniging) maka timbul 

  

ra mereka ' kemudian ter 
paksa pulang dengan 'pe 
rasaan kesal didalam hati, sete 
lah berdjam2 lamanja berdiri 

urut - (antre) dimuka loket. 

Berhubung dengan ini, sering 
terdjadi bahwa diantara mere 

ka terdjadi djual beli tempat 
dimuka loket, jakni semakin de 
kat pada loket semakin mahal 
harga tempat itu, 

Bekerdja gotong rojong. 
— Di Surakarta kini telah 

climulai dengan bekerdja go- 
tong rojong untuk keperluan 
pembangunan kampung2, Atas 

inisiatif lurah kampung Se- 
manggi di Surakarta tiap hari 
kl. 60 orang pemuda pendu- 

duk kampung tersebut mem- 
buat dan memperbaiki djalan2 

dikampung itu. Dalam usaha 
ini mereka mendapat bantuan 
dari Djawatan Pekerdjaan U- 
mum, : 

PDR Solo tetap 
anti-swapradja. 

Berhubung dengan ketera- 
ngan? jang diberikan oleh p- 
hak Mangkunegaran mengenai 
masalah swapradja dj Solo, 
tuan Sumokar. iko, ketua Partai 
Demokrasi Rakjat di Solo me 
merangkar, bafiwa golongan- 
nja tttap menentang ' kembali 
nja swapradja di Surakarta, ber 
dasarkan alasan apapun dju- 
ga. Mengenai sikapnja ini PDR 
dalam waktu jang singka, akan | 
mengumumkan sebuah state- | 
men. 

BLORA. 

  
$ 

! 

!1952 sbb: memperbesar aandeel 
janggauta dari Rp 2,50 mendja- 
Idi Rp 10—. Akan diselengga- 
Irakan djuga satu verbruiksko- 
perasi. 

MAGELANG. 

    

    

   

    

    

    

  

    

  

     

   

    

    

    

          

    

  

Djam malam Ma- 

gelang hapus. 

Djam malam di Magelang jg 
berlaku semendjak petjahnja pe 
ristiwa bekas bataljon 426 ber 
hubung keadaan sudah mengi 
dfinkan, oleh komandan KMK - 
Magelang mulaj pada .anggal " 
Ne jang lalu telah dihapus 

SALATIGA. 

Sekolah PGA 
Sekolah P.G.A. (Pendidikan Guru 

Agama) Negeri di Salatiga kini te- 
lah menempati rumah sendiri terletak 
di Djalan Mesdjid no. 12. Sebelum 
itu menempati rumah sewa di -Dja- 
lan Dr. Soemardi 5 jang telah dibe- 
li oleh. Perkumpulan - Perguruan 
Kristen Djawa-Tengah. Utara. 

Sekolah P.G,A. mendidik “anak? 
mendjadi guru Agama: Lamanja be- 
ladjar 5 tahun. Semua murid 'nene- 
rima tundjangan ikatan dinas. Untuk 
tahun peladjaran 1952/1952 P.G.A. - 
menerima murid baru untuk kelas 1 bt 
dengan djalan udjian tulis: dan un- 
tuk kelas IV tamatan S.M.P, atau 
jang sederadjat dengan itu, dengan 
djalan pemilihan 'atas dasar nilai 
raport. 

Pendaftaran dilakukan di tempat 
sekolah P.G.A. dan dikantor Pendi- 
dikan Agama di kabupaten2, dimulai 
tg. 25 Maret sampai tg. 19 April 
1952 (untuk-kelas IV sampai tg. 16 
Djuni 1952). 

  
Succes dlm. aksi 

. “pembersihan. 

Ketika oleh alat2 kekuasaan Ne- 

  
! 

kan bahaja kelaparan atau korban2 21.00 Berita bhs. Djawa. 

| 

lah permusuhan diantara rak- | 
jat, terutama buruh dengan 
buruh? 

Untung KKDK. 
Dalam rapat tahunan jg di- 

adakan tg. 11 dan 12 bulan ini 
IKoperasi Kemakmuran Desa 
Kauman Blora ternjata mem- 
punjai untung Rp 111,20 (me- 
nurut rentjana penutupan 
1951): modalnja Rp 154526, 
kredit jang diberikan kepada 
anggauta2nja ada Rp 6345.—, 

  

| 
| 

  

dipungut bunga sebanjak 1774: 
sedangkan 24 dari  djumlah 
ini diginakan sbg tabungan 
anggauta. Dapat dikatakan, 
bahwa keuntungan tsb keba- 
njakan didapat dari penjewaan 
medja/kutsi, bolospetjah, hasil 
pendjualan beras dan barang2 
untuk anggauta. Lebih landjut 
pembantu kita mendapat kete- 

17.090 Pembukaan, 17.05 Taman pe. 
ladjar puteri SGTK. Gedangan. 17.30 
Pengumuman dan warta daerah. 19.00 
Tanda waktu wai'ta berita. 19.15 Tin- 
djauan Tuar negeri. 1930 Bintang 
malam, 20.00 Sari warta berita. 20.05 
Siaran Pemerintah. 20.30 Rudjak ulek 
Semarangan oleh Sikat dah Sembur. 

21.20 Ke- 

toprak Mataram stud'o Jogia. 22.00 
Warta berita terachir 22.15 Ketoprak 
Mataram landjutan), 23.00. Tutup. 

      

jang sudah membajar kembali | tang, 
Ibaru Rp 4503,50, sisa masih Rp | ngatja 

SENEN, 21 MARET: 184150. Dari para pemindjam ! man menemui 

    

            

     

    

  

   

gara diadakan aksi pembersihan di 
desa Lopait pada hari malam Selasa 
jl. telah dapat disebuah rumah satl 
sendjata Vickkers, 60 -peluru dan 
surat2 dokumentasi. Seorang ' beng- 
golan bernama Dardjo jang telah 
lama ditjari ketika mengadakan per- 
lawanan tertembak mati. Selandjut- “Y 
nja aksi pembersihan -dilandjutkan ' 
pada hari malam Kemis jl. didesa 1 
Rowosari djuga  ketjamatan Tun 

dengan berhatsil 2 orang pe- 
u bernama Joso dan Soerat- 

adjalnja, sedang 6 “NX 
' orang kawannja dapat ditahan. Oleh 
stootploeg dapat dirampas sebuah 

| Vickkers dgn. peluru2-nja, bahan2 
pakaian dan satu stempel dgn. pakai 
tulisan P.K.R. Orang2 jang tertang- 
kap dan mendjadi korban dlm. aksi 
pembersihan ini telah melakukan 
banjak pembunuhan dan peram- | 
pokan dlm. waktu2 jl. didaerah se 
kitar Salatiga dan Ambarawa, 

|   
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: Nan BI Pen anaa di batu menaeah HNnaka | Pra | SD. s at ara, hm 1 Andaikata kita — untuk sementara Gindakan penanaman dahulu Sok : ani adonesia, dgw membitjarakan nja orang2 jang berhubungan ar Molo.ov. — mengikuti Sjafrudin dalam panl fihak nega da 1 i | u. japoran Schacht, penghapusan dengan hank itu, dinegeri2 8 Jam ki iilu maka ba ai Tao ae masi K BN ata | 8. DC dau devaluasi rupiah, kega-j Asia jang baru.” ja Ta m kedua Iu mak (| dangan Neng Sa aapA tenaga listrik, serta pula segala apa 3 ina Th ME an Te Ra aa ia jang Paru. 5 : Ha 1 Uk M1 9201 ah Men “|pertanjaan besar, apakah dengan bel jang berkenaan dengan lapangan pe ' -Igalan kaum new. 12rS ,,jang nya Di I nesia. 1" Lajungi en dan | gitu memang dapat terlaksana per| ngangkutan dan 5 
aga RS : , Tr 2 « PN ee PEN ! | 2 As y perhubungan, dsb, : a kenganggap lisensi.imporv sa-| Lena “ Tan 3 mn jrea L Teh tumbuhan industri dengan sesungguh | Selandjutnja mengenai 1 psi 

np aa dga keuntungan dan membe | The Chgrtered Bank: menam- | @ k | Dalam a Spionase ini | Wa: Artinja apakah memang djenis | pokok dan krabanu jg Pan $ 2 (Ii dg. serampangan”. dan paling /bah kegiatannja di Indonesia. |... ri | | orang2 Tionghoa memegang pe | Vonis den MTjabang? industri jg kita | kedudukan vitaal dan strategis, pena DHI, ig “|achim menjesali peraturan baru | Jang diterangkan dibawah ini |. LIA Beban saia nga Mn perlukan akan dapat berkembang ?( naman modal dan inisiatif tak dapat | tukam tin uk Ist per (uan pemerintah mengena! pa- | adalah sebagian dari laporan tah 2, ii ai Lol ba babi kan ber | Ataupun apakah industri2 tsb. akan | diserahkan pada penanaman modal | di Den Haag telah Bea aa 
|Gjak perseroan jg sampai 5212 4 |hunan jg memuat ringkasan PA un Un U RAB se js ig ai2 biro dibeberapa bh pagian terlaksana sampai tingkatan jang se |asing partikulir. Dalam hal ini nega | terSiram den 'TJAT MINJAK jg dikatakan “pukulan “hebat iri reaksi ketuanja atas laporan | y 7 AKIL PANGLIMA be- di Asia RAN 2 roda Nan laras dengan usaha memperkuat data sendiri harus memimpin proses | didalam suata sadio seorang $ : bagi harapan Indonesia akan me | pemimpin tjabangnja di Indone N v sar Thai dlm keterang, al . Jang ta Biro kesobatan NU ekonomi. kita, djika segala se rkonomi dan menanamkan modal se seniman dj New Delhi. Tjat itu D3 Oa, narik modal dan ketjakapan sia: ea 2 Janaja pada malam Sapt 2D ngawasannja, Biro p TAINA | pyatu diserahkan atas hasrat dan ini-| tjara langsung. vebalnja 21,..cm tetapi No | bhw | . 2 n bantuan itu terma- rsing jg sangat diperlukan”. | Pres Bnlaana! 20 demikian ti njatakan, bahwa Thai ve ah si mengawasi. daerah a h2 : sekitar IT | siatief partikulir? Soal industrialisasi Djelaslah sudah bahwa tidak dapat itu tidak akan rusak un suk tenaga2 ahli sega'a djenis | Han mengenai tuntutan penggan |. Pa dala tabah ap uniuk melawan (iap? agres- Hongkong dan Macao, jang ke | dan pertumbuhan industri dalam se kita terima premise dan pangkalan | laimanja. Kabarnja pa:u .Japemgan, “antara mana tena. |#ian kerasian Dieran Bantai La moge duga: ia si Diteranckan selandjwtnja, | dua: Indo Tjina dan Malaya, | suatu negara dengan bentuk dan | haluan Sjafrudin untuk menjerahkan | dipesan oleh pem ah 

pangan, antara mana tena- (Sian kerugian Djerang dikata- | cenada rakiat Ind dasi Diterangkan  selandjutnja, | SU : j n | Mp pemerintah In Ae PA An Se an Pan Keenan aan an ap Len Kepang ran jat In AAN PAN la dat Nag Ne en kana 1 dansa ng ketiga: Birma dan struktur ekonomi seperti kita ini, (lapangan industri seluruhnja ataupun | Dalam studio itu selandj Me 822 ah) , militer. Dikabarkon jan, bahwa. ini pada jangka hari Peringatan Proklamasi 17. bahwa Keodana negara? te-ang India Sebagai direktur umum | mengandung sifat, tjorak dan dasar | untuk sebagian terbesar kan diketemukan pula enam n 
.. selandjutnja bahwa sedjumlah ' Pandjang hanja memberi keun- Agustus menjesali, bhw belum | Sa akan mendjadi genjing, dji MA aa Ganti 5 mn (Jang berlainan sekali dari pada per srat dan kegiatan modal asing parti | lukisan jg djuga cersira —. besar. opsir Tionghoa memban 
|tu mendidik rekrut2 Vietminh 

   
        - dan memberi latihan kepada- 

6. aja, akan tetapi bantuan ini 

ag Tiongkok ' sendiri. Dikatakan 
». bahwa sebuah akaclemi untuk 

mendidik pata opsir Vietminh 
belum selang lama te'ah dibu- 
ka di . Lungchow, propinsi 
Kwangsi dekat perbatasan dgn 
Indptjina. (AFP). La 

Tornado Nga- | 

  

muk Di USA ! 
Na 2 Sir Arthur  Morse ke uaA sa jg baik di pasar dunia, ma- 

fArkansas-Tennesse-Mis 4 »Rangkong 1g Banana Bank” ka devisen dan emasnja di bulan, 
ri Terserang Lesuss! |22Sih rindu kepada  kantornja Desember 1951 djauh lebih ba- |: 

cogpi “Tere Tang Lesuss ig sangat besar @an mengagum- njak daripada di tahun sebelum 180 Mati Djadi Korban 
7 IRA2 180 oraag .eiah te |lempat orang lagi pegawa . harga exportnja bertambah ba- 

1 Wwasdan lebin dari 206 |Tjabang2nja di Tsingtao, Swa- Iijak,. tetapi disangsikan apa- Orang lainnja mendapat luka? |tow, Tientsin dan Peking telah h keadaan jg imenjonangkan 
ketika angin ,lesus” (angir kei Iditutup, sebagiannja karena di 'aj akan tetan begitu, sebab ma- 
pu-ar, ornado) jg kuat sekali (Tiongkok Negara mengambil ke (kim lama makin banjak onderne- 
menjerang negara? bagiaa Ar- banjakan bank, dan sebagiannja (ning jg ditutup, sebab ieh, tem 
sang, ta Tennesse at Mis- |lagi karena tiga perempat dari bakau atau karet. Biak sang- 
mala merika Ser ika" pad perdagangan Tiongkok dgn (gup menghasilkannja Inci den. : lam Saptu. Menuru' heri:12 | juar neseri ada di tangan nega |harga pendjualan seperti seka- 
erackir, kerusakan jg terhe- ja? komtrwnis c ana , » h ja verdjadi di Arkansas din 2 k 1S. rang, karena tuntutan buruh jg Den an agak Tn . Aa aa pas an meminta kenoikan gadji kerap Pa - gjgr . Na ang ot India , ke “aji mentertawakan, disertai pu 

..& aa Fan Kere, karen menga (ia oleh pemogokan, kekusutan, 
'ami banjak kesukaran di Asia, | kemalasan bekerdja dan pentju Tornado itu terutama menje 

rang kota ketjil Searcy .jang 
berpenduduk 6:009 orang didas 
rah Arkansas Utara. Kota ini 
kabarnja menderita korban 26 | 

... Orang tewas. Korban jong dja 
1 Ne RE, ada 23 orang 

f n Ci MisSisipi 7 orang Di- 
samping itu, ribuan orang9ke- 
hilangan rumah sebagai akiba: 
serangan tornado ini Tafsiran 
'resmi tentang djum'ah orang. 
jang tewas clan kerusakan? be 
lum ada. Sementara ity kantor 
angin di Washington menjata- 

    
i 
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akan mendjadi pula “sasaran 
sangin lesus jang Ixar biasa ke 
kuatannja itu. (Antara). 

  

-
 

   

tungan bagi Djepang, dan kukan 
bagi Indonesia. Demikian 'ulis 
wartawan Andrew Roth dari 
Lendon, 

L kundjung tertjapai tudjuan ter- 
achir, jaitu masjarakat jg adil 
dan makmur. Keterangan Presi- 
den ini 
tiewaannja serta pembesar2 tua 
lain, jg merasa, bhw karena ku 
rangnja terdjamin keamanan 
dan ketenteraman didalam ne- 
geri, maka Indonesia tidak be- 
car beroleh keuntungan dari ke 
ladaan perdagangan di tahun '51, 
jg diperlukan utk memperkuat 
ekonomi Indonesia. 

Masih berpengaruh. 
| Laporan -u menundjukkan, 
bahwa bank? Inggeris masih te- 
rus berpengaruh besar. di ba- 
ajak daerah, walaupun Inggeris 
tidak mempunjai kekuasaan po- 

Etik lagi disana, Misalnja di 
india bank2 Inggeris masih ma 
Idju terus, Karena bangsa India 
Jaerfjaja kepada kedjudjurannja 
dan ke'eguhannja. Di “daerah '3da kemadjuan : 

|lain2 dalannja sedjarah mempe '$tu. Sebaliknja, karera bahan? 
tgaruhi perusahaan ini.: 

Ih 

  
  

kan di Shanghai, jg kini ha 

    

     

  

   

  

  
        

  

  
mulai: mengusahakan kepenti- 

ngannja di Afrika. Jang tera- 

chir dari “Eastern Bank” ini 
adaah Chartered Bank of In 
dia, Australia dan China jang 

rian, Dan inilah jg mendjadikan 
ekonomi Indonesia mendapat pu 
kulan keras, ketika harga karet 
Ajatuh, export terpenting dari 
Indonesia. 

menggambarkan keke- 

Bukan berarti bahwa tidak 
selama tahwa | 

mentah Indonesia mendapat har 

aja. Anglia mengenai berat dan | 

-. Kan pada hari Saptu, bahwa sial disesuatu negeri, dengan 
! kemungkinan besar negara2 ba bentuk pemer'ntahannja 'jang 
H- gian Kentucky  'Tennessee, baru dan peraturannja, dan 
Lt. West Virginia “dan Virginia menjesuaikan tehniknia dgn ke 
8 biasaan perdagangan jang ber 

tahun depan akan tjukup umur 
“aja seabad Didalam 
nja ketuan'a menerangkan, ba 
hwa peluasan 104, se'ama ta- 

hun 1951 dari djumlah modal- 
nja £ 213.632.879 sebagian be 
'sarnja “karena pemimpin? tja 
bang kita meniesuaikan  tjara 
hidupnja dengan kebiasaan “so 

ubah-ubah”.  Kebidjaksanaan 
ini “menimbulkan kepertjajaan 
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| “jenderal FAO, Norgis Abang 

rian tsb. jg 

5 han mak Ng, ig | 

| lah 70.000 ton. 
papa ka, Ian 

       

     

| Kementerian Pertanian telah 
— mempunjaj sebuah rentjana un 
“ tuk memperbanjak hasil bumi 
| mana disebutkan bahwa pa- 

“Ga tahun 1954, diharapkan In- 
|. don£sia akin mempero'eh tam 

| bahan hasil 500.000 ton beras, 
dan pada tahun 1956 serta se- 

. Jandjutnia suflah tidak lagi ter 
| gantung pada import beras da 
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cijakan untuk melaksanakan 

separo dari rentjana Pi     

  
ag 

    

    

   
   
     

ana Pusat Per      
t 

PN 

00.000 Ton 
Kekurangan Bahan: Makanan Kita 

: 1 4 ?. aa rr 3 aa 

: Tiap Tahunnja. 
. Dgn Tambahnja Penduduk Kekurangan 

DULU TELAH dilangsungkan pertukaran pi. 
22» anara wakil2 Kem. Pertanian dgn, direktur. 

E, Dodd jg kini berada di Indonesia. 
Ir. Gunung Iskandar sekretaris djenderal Kemente- 

selandju nja menerangkan, bahwa soal jg dibitja 
wakil FAO iadi berpu ar pada soal kekurangan ba 

Nam 1 dialami oleh Indonesia. Menurat Ir. G. 
' fap2 tahunnja Indohedia mengalami “kekurangan 

makanan sebanjak 600.000 -on, dan berhubung dgm ke- 
wa. maka kekurangan itu ditambah lagi dgn. djum 

KalauRundingan 

Amerika Siap Mengam 

bali, | 
Saptu, bahwa djika perundingan: 
perundingan perletakan sendja- 
ta di Korea gagal atau RRT me 
ngadakan intervensi di Indochi- 
na, maka Am.-Serikat akan se- 
gera mengambil tindakan? 

—— Itepat, Ditambahkannja, bahwa 

“ Idaripada jg sudah2. Am.-Serikat 
| kisi memyunjai pasukan? jang 
tjukup di Pasifik dan djika per- 

Pemberontakan Berkobar Di Hupei? 

Taporan- f Laporan Schecht 
Keadaan inilah rupanja jg me 

njebabkan Dr: Hjalmar Seharht 
menegaskan Sim laporannja ten 
lang keadaan ekonomi Indonesia 
.mumnja, bahwa sedikit bara- 
gan ekcinomi “Indonesia akan 
matju, djika di negeri ini belum 
lerdjamin keamanan djiwa dan 
milik. Laporan ini konstruktif, 
ratu dokumen jg mempunjai ke 
#eimbangan, dan kini telah cila 
Kkukan orang andjurannja “utk 
saenghapuskan sistem sertifikat 
Gevisen atas export dan import 
1g digantikan dgn devaluasi: Ag 

    

  
Ton. 
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| Korea Gagal ' 
bil Tindakannja, Kata 

24 (Kimbali 
“ENTERI ANGK. laut 
Am.-Serikat, Dan Kim- 

mengatakan pada hari 

Js. 

menuru, - pendapatnja — baha 
ja di Timur  Djauh de 
wasa ini lidaklah lebih besar     
u dapat menambah pasukan? | 
u dim waktu jg tjepat, deni- | 

(Antara-AFP). 

  

.ENURUT UNTTED 

petundjuk2 

   

| menarik hati semua bangkir di 

pupiah jg baru dgn sterling ci-| 

tjorak baru didalam perdagang 

| saluran prive 

daerah itu. Perbandiagay kurs 

pukul rata 31.72 dgn 1, dan 
11eskipun peraturan keuangan 
baru ini disertai oleh kenaikan 
fjukai export effeknja adalah 
meringankan bebaa jg dipiknl 
aleh produsen. 

Pembesar2 Kementerian Ke- 
uangan, ig tadinja tidak may: 
menghapuskan sistem ' sertifi- 
kat devisen jang baniak me- 
ngalirkan wang kedalam kas 
negeri, kini telah mau mendja 
lankan peraturan jang lebih re 
alist's, iang menguntungkan 
bagi perekonomian Indonesia 
selyruhnja. Barangka'i penda 
pat, bahwa dJevaltiasi dari sim 
panan emas dan ala: pembajar 
on luar negeri, sebagai hasil 
dari -deva'uasj akan meringan 
kan ketekoran didalam angga- 
ran belandia, menjebabkan me 
reka lebih suka memilih peng 
hasilan tetap dan menempat- 
kan cligang “diatas dasar jang 
sederhana. dan sehat. 

Sertifikat export dollar, satu 

an InJonesia, sama  didjalan- 
kan dengan devaluasi. Tudjuan 
ialah mengadjak produsen su- 

paja mengexport kedaerah cdol | Fe 
lar, dan bonk diberi kuasa | 
akan mengeluarkan sertifikat 
sampai 7045 dari harga reke- 
ning export-iang diundjukkan 

kepada mereka. Sertifikat “da- 
pat didjual dengan harga jang 
fitentukan oleh pasaran, dan 
karena saudagar2 tidak dapat 
mengimport. dari daerah dollar 
djika tidak mempunjai sertifi- 

|sercan jang progressif sampai 

ka Thai diserang. 

Menurut wakil panglima be- 
Bar tersebut, diendera! Dech, 

mentjegah timbulnja kekeru- 
|han2 jang disebabkan oleh Ssi- 
tuasi perbatasan Tiongkok — 
Burma. Dech selandjunja ber 
penclapat, bahwa musim seka- 
rang ini — sebelum hudjan dja 
tuh dibulan Djuni — merupa- 
kan waktu iang sebaik2nja un 

| tuk mendjalankan sesuatu se- 
.rangan. (Antara—AFP). 

  
  

nja terbatas hingga 7095 dari 
nilai export itu. 

Perdagangan luar 
: - negeri. 

Satu hal jg merarik hati 'di 
ahua 1951 ialah turutnja bang 

sa Indonesia utk pertama kali 
fan seijara besar?an didalam 
perdagangan luar negeri, teru- 
tama sebagai importeur. Sajang 
aja, banjak siew-comer, jang 
sengalamannja didalam “ dunia 
dagang diperolehnja baru dida- 
tam masa inflasi, menjangka 
bahwa - liseasf “import itu 
sama dengan keuntungan dan 

membeli serampangan dan meng 
(mport berlebih-lebihan, dan ka- 
rena disertai pula oleh kurang- 
aja alat? pengangkutan didalam 
negeri dan tenaga membeli dari 
rakjat ulik sangat mengetjew: 
kan, maka ini menjebabkan pa 
saran mundur dan terhenti, 
akan lama lagi baru 
bali Sementara itu 
banjak menanggung 
kredit sangat dikurangi. 

  

  

  — dengan segenap tenaga 
|sumbernja terus menjokong 
| per , 
| masih “ muda, tetapi sangat. 
, menggusarkan,. djika diachir 
tahun ketika bantuan kita (Ing 
geris) jang bertambah telah 
menggirangkan hati pembesar2 
dan kaum pedagang pemerin 
tah Indonesia sekonjong-ko | 
njong menimpakan padjak per: 

521/5 prosen, Peraturan ini ada. 

lah satu pukulan hebat bagi ha 
rapan Indonesia akan menarik 

modal dan ketjakapan asing jg 
sangat diperlukannja. £ 

Mengenai tuntutan pembaja- 
ran kerugian dikatakan, bah- 

penggantian kerugian, ig nanti 
akan berbentuk diasa2 sukar 

djangkopandjang hanja : akan 
lebih banjax diperoleh Djepang 
daripalla oleh Indonesia. 

HIBOK-HIBOK AKAN 
MELETUS LAGI? 5 : 
Kabinet Pilipina vada - hari 

Djum'at memerintahkan me 

ngadakan seruan umum, bahwa 
gunung berapi Hibokhibok di 
pulau Camiguin diduga akan 
meletus lagi. Beberapa orang pe 
pindjau telah dikirim ke ganung 
Didicas di Luzon utara dengan 
tugas utk menjelidiki apakah 
benar ada bahaja gelembang air 
pasang Jari gunung berapi diba 
wah permukaan laut jg bara di 
ketemukan itu.   PERUNDINGAN? DI KAIRO. 

— Pada hari Sabtu perdana men- 
ri Mesir, Naguib Hilali Pasha te- 

lah menerima dutabesar Inggeris sin 
Ralp Stevenson untuk ' mengadakan 
perundingan2 pendahuluan sebelum 
diadakannja perundingan antara Ing- 
gris dan Mesir.Pertemuan tersebut 
diadakan ditempat kediaman perda- 

"Na menteri Mesir. Pada pertemuan 
tersebut sir Ralph Stevenson' diser- 
fai oleh Creswell. Pada fihak Mesir 
hadir perdana menteri. Hilali Pasha, 
menteri luar ' negeri Abdel. Chalik   kat itu, maka import. melalui 

dengan sendiri- 

1 N ji p rita iby menjatakan, bahwa su 
Ka PRESS berita2 terlam | atu pasukan teratu, jang ter- 
bat jang diterima di Hongkong | 
pada hari Saptu dari daerah R 
RT, memberikan 
tentang terdjadinia pemberon- 
takan bersendjata "melawan pe 

"gu | merintah RRT di Hsihsui, pro- 
Ipinsi Hupei pada tanggal 21 
dan 22 Pebruari jang lalu. Be 

| diri dari 280 orang katanja te 

lah .menjerang kota tersebut 
dan membunuh sekretaris 'pe- 

“ merintah ditempat itu. Dikata 
kan, bahwa sewaktu pasukan 

| hendak mentjoba menjerang 

| gedung2 pemerintahan distrik, 

  

Hasouna Pasha dan dutabesar Mesir 

tindakang telah diambil untuk | 

    
     

  

   
   

| perensi 

kian laporan itu pada achirnja 

  

     

    

dagangan Republik “jang |?8 

wa Intlonesia jang “menuntut | 

dipahamkan, sebab keuntungan | 

jang njata lagi, demikian dite- V ngakui, bahwa Mao telah b 'rangkan oleh ketua ,,Tsung ( pat Kangin tj - e San Gi” “bepalia Wotebvonden na berdjasa untuk Tiongkok. 

PI Aneta. - Pasti 500 orang diantara me 

| memegang pemerintahan atas 

biro2 Tiongkok itu telah ditun 
| djuk salah seorang diantara 
wakil2 presiden RRT. (U.P). | 

tumbuhan industri dalam sesuatu ne 

gara jang 

dah mempunjai dasar industri dalam 
masjarakat sendiri. Dalam negara? 
jang telah madju dilapangan perin- 
dustrian, maka pendirian perusaha 

lan2 baru akan segera ikut menerima 
faedah jang sudah terletak pada 
'masjarakatnja sendiri jang telah ma 
'dju dengan adanja tingkat dan sys 
|teem pengangkutan jang baik, nilai 
|deradjat tenaga pekerdja jang sudah 
'tinggi kepandaiannja. Pasar uang, 
pasar modal dan pasar tenaga jang 
telah madju dalam organisasinja. 

Di Indonesia ke- 
adaannja lain. 

Dalam negara2 terbelakang (seper 
ti di Indonesia) perimbangan2 
bersangkutan adalah berbeda sekali. 
Dalam keadaan jang berlaku, maka 
pendirian perusahaan2 baru tidak se 
gera menerima faedah? jang dimak 
sudkan tadi, perusahaan tsb. dengan 
perkataan? lain untuk beberapa wak 
"tu harus mengandung risiko dan ong 
kos2 jang sementara tidak diimbang 
kan dengan faedah2 jang misalnja 
telah tersedia dalam negara2 jang 
sudah madju industrinja. 

Dalam suatu systeem jg terbuka 
pada mana segala sesuatu  diserah 
kan kepada persaingan bebas, maka 
industri2 baru hanja memperoleh 
-kekuatan persaingannja sesudah be 
|berapa djangka waktu. Pun dengan 
“-sjarat mutlak, djika menerima bantu 
an menurut sesuatu garis kebidjaksa 
naan negara jang tertentu dan tegas. 

Dalam negara jang terbelakang 
(.underdeveloped”),. maka dengan 

   

    

    

Adalah Politik Karet 
Dan Timah 

Mi ENTERI NEGARA uru- 
San koloni? Inggris, Alan 

Lennox, Boyd, menjatakan di 
London pada harr'Saptu, bahwa 
bagian penting dari politik ke- 
radjaan Inggris sekarang inj ia- 
lah memperbaiki keadaan d: Ma 
laya, dimana karet dan timah 
merupakan alat penghasil dol- 
lar jg terbaik bagi Inggris. Boyd 
merjatakan pendapataja itu da- 
lam pidatonja pada sidang tahu- 
nan dari dewan pusat persatuan 
kaum konservatif Inggris. 

Dalam sidng ini antara lain 
diambil suatu resolusi jang me 
njatakan, bahwa perkemba- 
ngan ekonomj dan pendidikan 
dinegara2 djadjahan  Inggeris 
adalah penting sekali bagi usa . 
ha memadjukan koloni2 itu, 
Clengan demikian djuga 'pen- 
ting bagi kemadjuan Inggeris 
“sendiri, Commonwealth pada 
umumnja dan “dunia merde- 
ika” seluruhnja. Boyd selandjut 
nja menjatakan, bahwa kon- | 

: hendaknja menjampai- 

    | 

    

  

1) 'ka | tiada garis kebidjaksanaan demikian, 
'di Mala- | usaha menjerahkan perindustrian ke 

5 melandjutkan pada kalangan partikelir akan meru 

  

       pakan. satn impian belaka dengan 
'hasil jang hampa, djika dipandang 
|dari sudut kebutuhan masjarakat se 
benarnja. 

    

  

    

     

bahaja perang dalam 
ikata jang sebenarnja. 

nai kebutuhan akan 
yd menjatakan: bah- 
eriannja kini telah 

egara harus men- 

dahului. 

da waktu sekarang su 

jang ,apa jang saja tegaskan lebih dahulu 
diatas tentang rendahnja ketjerdasan 

kulir sadja. 

Tak bisa diserahkan 

kepada pihak asing. 
Adapun beberapa bagian penting 

dilapangan industri jang mau tidak 
mau haruslah dikuasai oleh negara 
dan. pemerintahan. Setidak2-nja ha 
rus diawas-awasi sepenuhnja, karena 
mempengaruhi kemakmuran nasional 
seluruhnja dan. menentukan  perkem 
bangan selandjutnja dalam masjara- 
kat Indonesia. “Tak dapat bagian2 
itu diserahkan kepada kepentingan   

   

   

  

   

    

     

      

tjat. Lukisan? juu adalah kepu 
njaam petukis Phabesh Songya 

Kabarnja polisi sedanw 
ngadakan penjeffdikan 
  

dan impian belaka, karena tidak s 
bas” hanja merupakan ' suatu illusi 
suai dengan kenjataan jang kita liha 
sekitar kita. Tidak ada kebebasa 
sama sekali djika segala sesuatu di 
serahkan kepada persaingan part 
lir jang bebas. Jang dilupakan iklah 
bahwa dalam “satu negara “denga   |asing, melainkan haruslah merupa- 

|kan alat2 untuk sesuatu: kebidjaksa- 
|naan ekonomi nasional dari masjara 
kat Indonesia. Djika kita mengikuti 

|andjuran Sjafrudin, maka berlakulah 

dan tingkat penghidupan rakjat kita. 
Djuga dari sudut ini tidak diperhi- 
tungkan serta tidak diperhatikan 
masaalah kegandjilan pada perbandi 
ngan kekuatan antara berbagai golo 
ngan masjarakat. Djika negara me 
ngutamakan  perhatiannja terutama 
pada lapangan agraria” sedangkan 
lapangan industri seluruhnja diserah 
kan kepada modal “asing partikulir, 
maka tak dapat di-elakkan bahwa 
kegandjilan tsb. terus akan berlaku 
dan tingkat ketjerdasan dan kepan- 
daian rakjat kita tetap tinggal sama 
seperti sediakala untuk selama2-nja 
dihari depan. 

Tetaplah pula rakjat kita merupa 
kan suatu benda perombang-ambi- 
ngan jang dengan begitu sadja dapat 
dikendalikan oleh kepentingan2 jang 
tidak terakar dalam masjarakat Indo 
nesia. 

»Free Enterprise” tak: 

bentuk susunan masjarakat jang di 
maksudkan, Tantra ekonomi dan 
proses roda perekonomian “dikuasai 
oleh kepentingan2 terbatas jig mem 
punjai kedudukan monopolistis. “——— 

Kepentingan2 jang tidak ter 
akar dlm masjarakat pada ma 1 
na terpusat segala kekuatan eko 
nomi. Kekuatan2 jang dapat ' 
menentukan dan mengendali- 
kan kepentingan sebagian ter- 
besar jg ada dalam masjarakat 
menuru: kehendak dan. sesuai 
dgn kekuatan2 itu sendiri 
Menjerahkan segala sesuatu 'di 
lapangan. perekonomian pada 2 
umumnja, dan dilapangan per. 
industirian pada chususnja, pa- 
da free enterprise” . modal j 
asing berarti menjerahkan se- 
gala sesuatu kepada kekuatan: 
dan kekuasaan monopolistis 'ta- 
di. Tak lain dan tak bukan.” 

Hal inilah jang kita merasa! 
dan mengalami: sendiri pada 
saat sekarang. djuga dari hari 

    

    

   

      

   
    

    

   

    
   

    

    

   

    

kehari. : 

Negara harus djalan- 
- kan peranan. 

Satu sama lainnja membawa 

sekarang. 

memperingatkan akan kesalahan atau 

kekurangan faham jang kadang2 ter 
dapat diantara chalajak ramai. Jaitu   ui penanaman modal 

£ 300.000,000 untuk 
Ak Ka waktu 10 tahun. Di- 

dje'askannja, bahw, dari djum 
Jah.tadi £ 75.000.000 kini telah 
“dipergunakan untuk keperluan 
| perkembangan dan kesedjahte 
raan daerah2 djadjahan itu. 

"— Kerugian angk. darat Ame- 
rika di Korea telah mentjapai 
'angka 106.671, hal mana berar- 
ti, bahwa selama minggu jang 
terachir.telah bertambah ' dgn. 

. 

Dalam sesuatu negara dengan ben : 
tuk susunan masjarakat seperti kita ' 
ini, maka segala sesuatu tak dapat ' 
tiada harus didahului oleh usaha. ne | 
gara dalam arti kata penanaman 
modal setjara langsung di beberapa 
fapangan.penting, sebagai sjarat mau 
pun dorongan untuk hasrat "kegiatan ' 
dan proses penanaman oleh fihak ka 
langan? lain. Djika tidak, pasti tak 
akan timbul harapan untuk pertum 
buhan perindustrian atas hasrat ini- 
siatif partikulir, baik dari dalam ne 
geri maupun dari fihak luar negeri. 

Misalnja sadja, sebelum ada niat 
pelaksanaan djenis2 industri2 harus   

8 
Rindu Tanah-Air 

onghoa W.N. Indonesia Dinegeri Bld 
Mengapa Tidak Semua W.N. Indonesia Dapat Dipilih 
0... Utk Semua Djabatan: Tanja Mereka. 
NBANG2 TIONGHOA jang berada eri Belanda, ier- 

(O eatunx datam dua perk umpulan, jang meskipun 4erdiri dari orang? Tionghoa, lebih tePat disebut perkumpulan? In- donesia, oleh karena hampir seWuanja telah memilih kewarga- 
negaraan Indonesia, pada waktu mereka dapat memilih ania- ra kewarga negaraan Indonesia, Belanda a.au Tionghoa. Djum- lah jg terbesar diantara ke-600 Orang itu jang kebanjakan ter diri dari mahasiswa?, ingin kembali kenegerinja didalam wak 
tu jang singkat. 
Keluarga mereka sering kali 

telah berdiam di Indonesia tu- 
run-tumurun. Kebanjakam dian- 
tara penduduk Tionghoa itu ti. 
dak Ma komunis- 
me, akan tetapi kewarganega- 
raan Chiang Khai Shek tidak- 
lah banjak mempunjai harga 

| 

   

  

“dengan Tiongkok, jang mempu, 
njai perwakilannja jang terde- 
kat di Bern, Swis. Beberapa di- 
antara mereka dengan teratur 
menerima .batjaan2 propagan- 
da komunis dari Praha, jang 
berasal dari RRT. akan tetapi 
(pengaruhnja tidaklah berarti 
Walaupun demikian mereka me 

Kedua perkumpulan tersebut 
diatas itu bernama ,,Tsung San 
Hu” dan ,,Isung Hwa Hui”. 
Pe menganggap peme- 
rintah Mao. Tse Tung sebagai 
pemerintah 'jang satu2nja di 
Tiongkok, akan tetapi terutama 
karena kenjataan, bahwa me- 
mang  senjatanja Mao Tse 
Tung-lah jang pada watu ini 

reka, didalam htinja adalah 
orang Indonesia, jang mendja- 

harapan mereka pula. Oleh 
karena itu, menuruf ketera- 
ngan mereka, mereka merasa 
kurang enak terhadap pidato ' 
jang telah diutjapkan oleh pre ' 
siden Soekarno di Surabaja ta- 
hun jang lalu, dimana beliau 
telah melakukan serangan pe, 
das terhadap golongan mimori- 
teit,  diantaranja penduduk 

  
Tiongkok.   di Inggeris, Abdel Fata Amir Pasha. 

mereka diketahui oleh pasukan 

patroli RRT jang didatangkan 
ditempat itu, sehingga terdja- 

di pertempuran, Korban2 pada 

kedua belah pihak tidak dliketa 
hui. 

. Menurut berita itu, pasukan 
ity disusun oleh suatu gerakan 
keagamaan dan anggauta2 ter 

Selandjutnja mereka tidak Tionghoa, Selandjutaja mere- ada hubungannja sama sekali , ka bertanja mengapa hanja 
Jorang2 Indonesia asli sadja ig. 
(dapat dipilih mendjadi presi- 
den, Demikian ifu bukanlah ka 
rena mereka mempunjai sese- 

lorang tjalon jang tertentu, 

1 

diri dari kaum petani jang me akan tetapi mereka bertamja, | donesia jang berada dinegeri 
larat dan bekas kader? "ikomu mengapa tidak semua wargane- | Belanda, jaitu ,,Taman Per- 

"ag " rara Indonesia dapat dipilih | saudaraan”, jang bertudjuan nis” jang telah dibersihkan da 
ri partai. Pasukan itu katanja 
Ujuga meliputi orang2 Kuomin 
tang. Menurut United Press, 
berita itu Peran dari surat 
kabar "Yangtse aily News”, 
jakni organ partai komunis di 
Hankow, (Antara) 

untuk semua djabatan peme- 
rintahan. 854 dari diumlah 
penduduk Tionghoa di Indone, 
sia telah memilih kewarganega- 
raan negeri tu. akan tetapi di 
Surabaja fernjata 
Ga diumlah penduduk bangsa 

i     ganegaraan Tiongkok, 

  

lakukannja, mereka melakukan 
pemindahan -itu atas koers 1 
lawan 1, asal mereka mengikat 
diri untuk selama 6 tahun seha 
bis tammat peladjarannja. 

hwa orang2 jang telah memilih 
kewarganegaraan Tiongkok Na 
sionalis, sama sekali tidak lagi 
dapat meminda 
mana dapat dil 
ra warganegara RRT. 

hneta, maka “hubungan antara 
orang2 Tionghoa dan Indonesia 
dinegeri Belanda adalah baik. 
Dari kedua. golongan masing2 
ada duduk didalam perkumpu- 

kan ada pula sebuah organisasi 
jang meliputi semua orang In- 

saling mendekatkan golongan? 

hoa-Indonesia itu beladjar dila- 
pangan kedokteran, dan djika 
diingat sifat orang Timur, jang 

bahwa 1/3 lebih suka menjendiri, 
1 hubungan dengan pihak golo- 

onghoa telah memilih kewar. ' ngan Belandapun adalah hersa- 
hahat dan lantjar, 

suatu pengertian, seolah-olah segala 
sesuatu “akan berdjalan baik, djika 
lau roda perekonomian diserahkan 
sadja kepada hasrat dan kelakuan 
partikulir dengan tiada tjampur ta 
ngan atau tiada pengawasan sama 
sekali dari fihak negara. Dengan 
perkataan lain, djika segala sesuatu 
diserahkar sadja kepada gerakan 
»free enterprise”. 

Dalam satu negara seperti kita 
dengan bentuk susunan - masjarakat 
seperti berlaku sekarang, — artinja 
dalam negara2 djadjahan dan bekas 
djadjahan — pengertian ,,free inter- 
prise” dan faham ,,persaingan be- 

Ada djuga sesalannja. 
Selain itu masih ada lagi ke- 

bera.anz terhauap beleid Indone 
sia, walaupun ini ajangan diar. 
tikan sebagai kedjengkelan, de- 
Suk an diterangkan kepada ko- 
rcspcnden PI Aneta. Mereka 
ber.anja, mengap2 pada wakuu 
ini kepada mereka telah diadju 
kan suatu blanko-kontrak, ka- 
rena mereka mengikat diri, un- |: 
tuk sekembalinja ke Indonesia, 
bekerdja pada dinas pemerin- 
tah. Djika mereka tidak me- 
nandatangani konjtrak jg. sede- 
mikian itu, mereka tidak akan 
mendapat hak lagi untuk me- 
mindahkan uang dari Indone- 
sia. Djuga peraturan mengenai 
lamanja waktu, tidak disukai 
Mereka harus mengikat diri un 
tuk tiga bulan, apabila mereka 
memindahkan uang “ dengan 
koers 1 lawan 3, akan tetapi 
apabila mereka tidak dapat.me 

Achirnja mereka ketjewa, ba 

an uang, hal 
kan oleh pa- 

2 

Hubungan Tionghoa 
— Indonesia. 

Menurut koresponden PI A- 

an golongan Iainnja sedang. 

tu, Kebanjakan orang2 Tiong- 

maka 

baik dim keadaan. 

Dalam hubungan ini, saja hendak : 

kita kepada kenjataan, bahwa 
lepas dari semua 1deciogi, djika 
kita sungguh2 benar hendak 233 
menempuh djalan 'kearah per- | 
baikan ketjerdasan dan pertum 
buhan kekuatan rakjat kita, 
mau kidak mau negara harus 
mendjalankan peranan jang 
penting dan berarti. Dari sudut 
pertumbuhan perindustrian di- 
samping perbaikan agraria, hal $ 
itu berarti bahwa industri jang 
mempunjai kedudukan strategis 
dan vitaal seharusnja disedia- - 
kan untuk negara sendiri atau 
pun setidak2nja industri harus 
dibawah pengawasan sekeras- 
aja oleh negara. Dalam pada f 
itu djanganlah dilupakan lapa-. $ 
ngan industri rakjat didaerah2 
lapangan2 jang tidak semata2  $ 
strategis akan tetapi dipan- 
dang penting, karena mempu- 
njai pengaruh langsung terha- 
dap perkembangan industri la- 
in, ataupun lapangan ekonomi 
seluruhnja, seharusnja dilaksa 
nakan dengan ikut tjampur ke. 
pentingan Indonesia baik ke- 
pentingan pemerin'ah maupun 5 
kepent'ngan par'ikulir nasisnal. “4 

Modal asing dgn funksi 
— dasar dan pedoman 

tertentu. 
| Achirnja lapangan sisaa 1ja, 
jang masih leluas4, masih, me. 
ngandung kesempatan jang ber 
arii sekali jang dapat diserali- 
kan kepada inisiatief dan modal 
partikelir. Dengan begitu dju- 

|&a mendjadi djelas, bahwa saja 
djuga tidak menolak mentah? 
setjara dogma.is modal asing 
partikelir dalam usaha pemba- 
ngunan ekonomi Int 1. Ma- 
lahan dalam hubungan jang sa 
je madjukan diatas, pun saja 
berpendapat bahwa mau tidak 
mau dalam soal investments, ne 
gara kita memang masih me 
merlukan. modal dari luar nege, 
ri maupun tenaga jang bersifat 
managerial skill” (kemampu- 
an mengatur) . Asal sadja — 
ini harus ditegaskan — atas da 
car ferentu, dalam fanksi ter- 
tentu dan dengan ukuran pedo- 
(man jang djelas. Dana 

Dengan perkataan lain: asal 
sadja, baik modal dan tenaga 
Jari luar negeri ditarik sesuai 
dengan kebutuhan smasjarskat 
kita serta bersandar atas kepen 
tingan masjarakat Indonesia 
dengan selalu mengindahkan 
mendjaga pembagian hasil pro- 
duksi jang lajak. Dengan begitu 
pula modal asing dan tenaga 
asing mempunjai satu funksi 
tertentu dalam proces kemadju 
an masjarakat Indonesia selu- 
ruhnja. Sambil mendjalankan 
peranan jang berfaedah dan 
konstruktif, dengan garis jang 
disinggung diatas, dapat ditje- 
gah bahwa faktor2 itu dapat 
menguasai seluruhnja kepenti. 
ngan rakjat banjak disini, 

Dalam hubungan jang saja 
kemukakan, maka djuga sidak 
ada keberatan untuk mengam- 
bil sikap jang agak lunak 'ter- 
hadap modal jang bersangku- 
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kesempatan? jain jan lajak, 

tan dalam hal kerugian. jang 
memuaskan bagi mereka, “dan 

     



   

  

   
   

  

an bla NN Tera       

Kingsway 
Truck | 
Bus Chassis |   Jeep $ 

. Autolette 

  

   

          

  Truck 1 ton 

or Coy 
ET MODEL BARU. IR 

Minggu sore djam 4 seorang pe 
an: |rempuan jang lewat di Gg. Warung 

diberhentikan "seorang laki2 jang 
minta tolong tukar uang ketjil. Keti 

perempuan tadi membuka. bunde 
1 elendangnja, mendadak datang 
seorang laki2 lainnja jang menuduh 

A. i perempuan itu mentjuri uangnja. 
(Selagi dalam kebingungan perempu 

| jan itu undjukkan uangnja dan kesem 
'patan jitu digunakan. oleh mereka) 
“untuk. mentjopet dan kemudian me 
larikan diri. Didalam 'dompet teris: 

     

    

        

    

    

  

    

spg dan roja 

sastern Trust Motor Company 

55 YELEF., 401 — 
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